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A study of Political Image Management Tactics of The leader of government: A 

Case Study of General Prayuth Chan-o-cha. Emphasized on the image of General Prayut 

Chan-o-cha during his coming of political power in 2014 until 2018. 

The objective of this study consists of two objectives: one is to study the political 

image of the leader of government, General Prayut Chan-o-cha. And second is to study 

the tactics or strategies on managing the political image of the leader of government, a 

case study of General Prayut Chan-o-cha. 

The study shows the dynamic of Gen Prayut in each period with several strategies 

on adjusting the image. This study using the qualitative research along with the 

interviews people in total of 21, contain the people who have close relationship or 

have been working closely with Gen. Prayut in several sectors. These group of 

interviewees are divided into people in same political parties who came with Gen. 

Prayut, The general government officer from the department of promoting or 

communication between Gen. Prayut and the civilian. The scholars, specialists and 

 



 ค 

journalists on the political and the public image. 

The result have found that the public image of General Prayut in 2014 is the high 

leadership man with military look, determined, strong, and straightforward. The result 

also emphasized that he is the instituionalism with no hidden agenda like other 

politicians, and he is the person who solve the political problems and brought peace 

back to the country. 

Gen Prayut is a good information preparer, as the result showed during 2015-

2016, he had the image of being a good administrative leader of the government and 

successfully built up an image of a professional politician during 2017-2018. Gen. Prayut 

used 3 strategies for managing his political image: 1) Personal traits strategy; his military 

traits can be portray into three main looks, the determined military for the civilian and 

country safety. The goodwill military who seek for the international acceptance, in 

order to make the country better. And the role model on building the unity, by loyalty 

and adheres to the national, religious and monarchy institutions. 2) Political image 

communication strategies; is to create the mindset and understanding to the people 

which will continue to create the awareness and will finally become the behavior or 

belief. 3) Situation reorganization strategies, which can be divided into 5 aspects: 

General Prayut's characteristic of strength. The aspect of sacrifice. The aspect of 

courage and decisiveness. The aspect individuality and determination, And professional 

politicians looks. 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
กก 
ภาพลักษณ์มีความหมายท่ีหลากหลายแตกต่างกัน แต่ในหลายๆ แนวคิดมีความหมายไปใน

แนวทางเดียวกันว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพของวัตถุ บุคคล หรือสถาบัน ท่ีเกิดขึ้นในความคิดของ
บุคคลอาจเป็นความประทับใจ หรือช่ือเสียงก็ได้ (มานิต รัตนสุวรรณ , 2527, น. 20) หรือเป็น 
ลักษณะหรือท่าทีของบุคคลหรือองค์กรท่ีปรากฏแก่ตา หรือความรู้ สึกนึกคิดของสาธารณชน   
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2556, น. 218) โดยภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบของข้อเท็จและข้อจริง 
ผสมผสานกลมกลืนกับการประเมินส่วนตัว (เสรี วงษ์มณฑา, 2541ข, น. 75) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
บุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากส่ิงๆ นั้น ทำให้เกิดภาพหรือความจริงแห่งการรับรู้ของส่ิงหนึ่งในจิตใจเป็น
พลังแฝงท่ีทำให้เกิดพฤติกรรม (ประจวบ อินอ๊อด, 2532, น. 99) โดยภาพลักษณ์นั้นสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนผ่านพฤติกรรม 

ภาพลักษณ์ท่ีนิยมศึกษามักจะศึกษาภาพลักษณ์ในองค์กรธุรกิจ เนื่องจากภาพลักษณ์ของ
องค์กรธุรกิจเช่ือมโยงกับความพอใจของผู้ซื้อสินค้า บริการ และการจงรักภักดีต่อองค์กรนั้นๆ ซึ่ง
ภาพลักษณ์นั้นยังเช่ือมโยงกับมูลค่าของสินค้า ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ี
ทุกๆ องค์กรธุรกิจต้องมีการศึกษาเรื่องการสร้างภาพลักษณ์สินค้าอย่างถี่ถ้วน และนักวิชาการบางท่าน
ยังกล่าวว่า ภาพลักษณ์นั้นเป็นแบรนด์ชนิดหนึ่ง (อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์, 2557, น. 30-32)  

ดังนั้น ภาพลักษณ์ทางการเมือง จึงเป็นภาพของบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น 
ในความคิดของบุคคลคือประชาชน ซึ่งเป็นความประทับใจ ช่ือเสียงหรือความนิยม อันเป็น
องค์ประกอบของข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัวของประชาชน มีรากฐานมาจากการได้รับการ
กระทบจากส่ิงต่างๆ ของหน่วยการเมืองนั้นๆ กับประชาชน โดยเป็นพลังแฝงท่ีทำให้เกิดพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งในทางการเมือง ภาพลักษณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อกิจกรรมทาง
การเมืองระหว่างประชาชนกับรัฐบาล การร่วมมือหรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน ดังนั้นภาพลักษณ์ทางการเมืองจึงมีความสำคัญต่อการเข้ามามีอำนาจและการอยู่รอดของ
รัฐบาล ไม่แตกต่างจากการอยู่รอดด้วยภาพลักษณ์ในแวดวงธุรกิจ  
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ความสำคัญของภาพลักษณ์นั้นเช่ือมโยงกับความอยู่รอดขององค์กรต่างๆ ซึ่งการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ อาจถูกมองว่าเป็นการโฆษณา ซึ่งอันท่ีแท้จริงแล้วมีความแตกต่างกัน ภาพลักษณ์นั้นมี
องค์ประกอบสององค์ประกอบ อันเกิดจากข้อเท็จจริงท่ีได้รับ ผนวกกับการประเมินส่วนตัวท่ีมีอคติ
ของผู้รับสาร ซึ่งการส่ือสารภาพลักษณ์เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีเกิดขึ้น และมี
ผู้ท่ีเป็นเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์หลายฝ่าย ส่วนการโฆษณาอาจมีผู้รับเป็นเพียงแค่บางกลุ่มท่ี
ต้องการส่ือสาร และสำหรับผลลัพธ์ของการส่ือสารท่ีทำให้เกิดภาพลักษณ์จากการประชาสัมพันธ์กับ
การส่ือสารโฆษณามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์มี
เป้าประสงค์ให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องการน่ายกย่อง ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ส่วนการโฆษณามีผลลัพธ์
เพื่อจูงใจคนให้ซื้อ (เสรี วงษ์มณฑา, 2541ข, น. 9-13) และด้วยความสำคัญของภาพลักษณ์ทำให้
ต้องการควบคุมภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้เพื่อการอยู่รอดในหน่วยต่างๆ ท้ังการเมือง
และธุรกิจ ดังนั้นการควบคุมท่ีทำให้ภาพลักษณ์เกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีจะมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ เพื่อจัดการให้ภาพลักษณ์
เป็นไปตามการคาดหมายขององค์กรหรือบุคคล โดยปกตินั้นทางศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการภาพลักษณ์
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน จะเน้นย้ำไปท่ีส่วนหรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์กับมวลชน จะเห็นได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์และการส่ือสารนั้นไม่สามารถท่ีจะแยก
หรือขาดออกจากกันได้ แต่หากมองให้ลุ่มลึกในทางการเมืองแล้วจะเห็นว่า การประชาสัมพันธ์เป็ น
เพียงเครื่องมือหนึ่งของทางการเมือง เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน ให้มีภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ของประชาชนตามวัตถุประสงค์ทางการเมือง ซึ่งทำให้ก่อนมีการส่ือสารภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้น 
เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยการเมืองจึงเป็นส่ิงท่ีต้องมี เพื่อถอดแบบเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดข้ึนได้ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 

การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองในปัจจุบันไม่ต่างกับธุรกิจ มีความยุ่งยาก เพราะว่าการ
แข่งขันทางการเมืองนั้นมีการแข่งขันท่ีสูง และหาความโดดเด่นท่ีเป็นท่ีต้องการของประชาชนยาก 
ด้วยนักการเมืองท่ีมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ หน้าใหม่ท่ีจะมีภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับ
วงการการเมือง ซึ่งเป็นจุดท่ีประชาชนสนใจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักการเมืองรุ่นเก่าๆ จะต้องหาวิธีการ
เพื่อทำให้ตน มีภาพลักษณ์หรือมีความโดดเด่น และหากมองธรรมชาติของภาพลักษณ์นั้นมีชีวิต คือ มี
เกิด อยู่และดับไป การต้ังอยู่ในภาพลักษณ์เดิมๆ ไม่ยั่งยืน ทำให้ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การ
จัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง ซึ่งประเด็นแรกผู้นำต้องให้ความสำคัญ คือความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับสภาพแวดล้อม ซึ่งสภาพแวดล้อมทางการเมืองเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองและปรากฏการณ์
ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น โดยเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มก้อน
ทางการเมืองกลุ่มต่างๆ อาจมีการสนับสนุนหรือต่อต้านหน่วยทางการเมืองหรือหน่วยต่างๆ ทางสังคม 
เช่นประเด็นเรื่อง ความไม่ยุติธรรม ความเหล่ือมล้ำและการทุจริต เป็นต้น ประเด็นท่ีสองผู้นำจะต้อง
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ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะส้ันหรือระยะยาวที่จะตามมา ซึ่งในทาง
การเมืองกรอบท่ีบังคับผู้นำคือกฎหมาย ท่ีจะต้องให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าอยู่ในกฎในกติกาแห่งกฎหมาย 
และผู้นำจะต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้ภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น การเข้าไปช่วยเหลือสังคม เพื่อทำให้ผู้นำ
ทางสังคมต่างๆ พูดถึงในแง่ดี ซึ่งส่ิงนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบรรยากาศเชิงบวก (เสรี วงษ์มณฑา, 2541ข,  
น. 66)  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก้าวเข้ามามีอำนาจทางการเมืองจากการรัฐประหาร ในวันท่ี 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (วาสนา นาน่วม , 2558, น. 9) ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 ขึ้นแทน จากรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว
ทำให้เกิดองค์กรท่ีเข้ามาบริหารประเทศและร่างรัฐธรรมนูญก่อนให้มีการเลือกต้ังฉบับใหม่ คือ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คณะรัฐมนตรี (ครม.), สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), สภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) และ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
(กองบรรณาธิการเนช่ันสุดสัปดาห์ , 2557, น. 29) และในวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้มีมติเลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ี 29 ของไทย (กอง
บรรณาธิการ เนช่ันสุดสัปดาห์, 2557, น. 94)  

ก่อนการรัฐประหารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การเมืองของไทยเป็นช่วงร้อนระอุ  
จากการชุมนุมจากท้ังฝ่ายคนเส้ือเหลืองและเส้ือแดง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกกดดันจาก 
ท้ังสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายคนเส้ือแดง ได้กล่าวว่า ทหารไม่กล้ารัฐประหาร เพราะจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรง 
ด้วยจำนวนคนเส้ือแดงท่ีฝึกความพร้อมในการต้านรัฐประหาร (วาสนา น่าน่วม, 2558, น.18) อีกท้ัง 
คนเส้ือเหลืองก็ประชดประชันทหารว่าไม่กล้าเข้ามารัฐประหาร เพราะคิดว่า รัฐบาล นางสาว ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร สามารถสยบกองทัพไม่ให้ทำการรัฐประหารได้ แต่แล้วการรัฐประหารก็เกิดขึ้น  เมื่อพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการยึดอำนาจรัฐ  
ซึ่งอ้างถึงเรื่องการรักษาความสงบจากการเมืองท่ีวุ่นวายในช่วงเวลานั้น โดยท่าทีของประชาชนก็มีท่าที
ท่ีดี และท่าทีจากสังคมโลกท่ีล้อมประเทศไว้ก็ไม่ได้เลวร้ายไปตามท่ีคาดการณ์เอาไว้ อันมีเหตุผลมา
จากการท่ีประชาชนเบ่ือหน่ายกับการเมืองท่ีมีความสับสนวุ่นวายต้ังแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ดังเช่น 
กรณีการจลาจลของคนเส้ือแดงในปี พ.ศ.2552 จนถึง พ.ศ.2553 ทำให้ทหารต้องเข้ามามีบทบาทใน
การควบคุมสถานการณ์ แม้ว่าจะมีการบาดเจ็บและล้มตายเกิดขึ้นก็ตาม หลังจากนั้นก็มีการชุมนุมของ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในปี พ.ศ.2556 จนถึง พ.ศ.2557 ซึ่งทำให้เห็นภาพการ
เมืองไทยในช่วงเวลาหลังจากปี 2549 เรื่อยมาจนถึงการรัฐประหารของ คสช. เป็นภาพการเมืองท่ี
สับสนวุ่นวายจากการชุมนุมของกลุ่มก้อนการเมืองฝ่ายต่างๆ เป็นเหตุให้ประชาชนบางส่วนเบ่ือหน่าย
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การชุมนุมทางการเมืองภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย นอกเหนือจากความเบื่อหน่ายของประชาชน
บางส่วนแล้ว ในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีทางออกให้กับประเทศกับนักการเมืองท่ีโดดเด่น และยังไม่มี
นักการเมืองท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้นำท่ีคนไทยต้องการ 

ในช่วงการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปลายปี พ.ศ.2557 นั้นขัดต่อรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย และจากหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยท่ีมีการปลูกฝัง
ค่านิยมแบบประชาธิปไตย ผ่านการกล่อมเกลาทางการเมือง ซึ่งพฤติกรรมของประชาชนน่าจะมี
แนวโน้มไปในทางการเป็นพลเมืองท่ีนิยมการเลือกต้ังเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำรัฐบาล แต่ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีภาพประชาชนท่ีออกมาสนับสนุน 
เราจะเห็นภาพประชาชนนำดอกไม้ไปให้ทหาร เพื่อให้กำลังใจ ท่ีเป็นกระแสไปท่ัวบ้านท่ัวเมือง รวม
ถึงแน้วโน้มความนิยมในรัฐบาลทหารจากผลสำรวจสำนักต่างๆ ท่ีออกมาในช่วงนั้น ท่ีให้เห็นความนิยม
อย่างสูง ซึ่งจากท่ีกล่าวไปแล้วว่าเป็นการขัดต่อค่านิยมท่ีควรจะเป็นของประชาชนประชาธิปไตย 
ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นแรกที่ทำให้เกิดความสนใจในการศึกษาภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาท่ีทำให้เกิดความนิยมภายใต้คนไทยท่ีถูกกล่อมเกลาทางการเมืองด้วยการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

 

 
 
ภาพท่ี 1.1 คะแนนความนิยม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แหล่งท่ีมา: ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557, 2558, 2559, 2560ก, 2560ข, 2561 
 

0

20

40

60

80

100

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

คะแนนความนิยม พล.อประยทุธ ์จนัทรโ์อชา

คะแนน



 5 

ก จากช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา การเข้ามาจากการรัฐประหารของ คสช. ทำให้เราเห็น
ปรากฏการณ์ความนิยมในตัวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 ซึ่งมี
ปรากฏการณ์ทางสังคม ท่ีมีประชาชนมอบดอกกุหลาบให้ทหารเป็นการให้กำลังใจ และมีผลโพลล์
แสดงความนิยมในตัว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างชัดเจน ทำให้เป็นท่ีน่าศึกษาว่าพลเอก
ประยุทธ์มีภาพลักษณ์แบบใดท่ีสามารถสร้างความนิยมได้ในช่วงนั้น และถ้าหากวิเคราะห์ให้ลึกเข้าไป
ถึงแก่นของภาพลักษณ์ จะเห็นว่าภาพลักษณ์มีพลวัตรของตัวเอง และจากผลการสำรวจในช่วงปี พ.ศ.
2558-2561 ท่ีคะแนนนิยมของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีการเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ สูงและลดต่ำลง
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้เห็นถึงปัญหาและความสำคัญของภาพลักษณ์ท่ีจะต้องมีกลยุทธ์การจัดการ
เพื่อสร้างความนิยมให้ยั่งยืน และในทางการเมืองภาพลักษณ์นั้นสอดคล้องกับการรักษาอำนาจ ดังนั้น
ในการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ในครั้งนี้ จะทำให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ในภาพลักษณ์
ต่างๆ ท่ีจะสอดคล้องกับความนิยมในแต่ละช่วงเวลา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษาพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

จากความสนใจในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำ
รัฐบาล กรณีศึกษา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้กำหนดขอบเขตการวิจัย คือ 

1)  ศึกษาภาพลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในช่วงปี 2558-2561  

2) ศึกษาภาพลักษณ์จากมุมมองนักข่าว ผู้ทำข่าว และนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชน 

3) ศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง ผ่านรายการโทรทัศน์ของรัฐบาลการ
ให้สัมภาษณ์และโต้ตอบของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากับส่ือมวลชน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคลใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลทหาร  
2) ทราบถึงกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
3) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ของรัฐบาล นักการเมือง 

รวมถึงผู้นำทางการเมือง และข้อค้นพบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเพื่อเข้าใจการจัดการภาพลักษณ์
ของผู้นำรัฐบาลทหาร และเป็นกลวิธีสู่ทางปฏิบัติแก่ผู้ท่ีมีความสนใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาพลักษณ์ทางการเมือง หมายถึง ภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่ีเกิดขึ้นภายใน
จิตใจของประชาชน ในด้านลักษณะ ท่าทีโต้ตอบส่ือมวลชนและภาวะผู้นำ ในฐานะผู้นำรัฐบาลในช่วง
ปี พ.ศ.2557-2561 

ภาพลักษณ์ธรรมชาติ หมายถึง ภาพเกี่ยวกับผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาภายใน
จิตใจของประชาชน ในด้านลักษณะ ท่าทีโต้ตอบส่ือมวลชนและภาวะผู้นำ ในฐานะผู้นำรัฐบาล ในช่วง
ปี พ.ศ.2557-2561 ซึ่งได้รับรู้จากสารท่ีไม่มีการปรุงแต่งและควบคุมสารเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง หมายถึง วัตถุประสงค์ในการปรุงแต่งหรือ
ควบคุมสารท่ีมีอิทธิพลกับทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลต่อภาพ
เกี่ยวกับผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในจิตใจของประชาชน ในด้านลักษณะ ท่าทีโต้ตอบ
ส่ือมวลชนและภาวะผู้นำ ในฐานะผู้นำรัฐบาล ในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 
 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษา 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 แนวคิดการจัดการภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 
2.2 แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง 
2.3 แนวคิดกลยุทธ์การจัดการ 
2.4 แนวคิดภาวะผู้นำ 
2.5 เอกสารและวิจัยวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการจัดการภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 

2.1.1 ความหมายการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง 
ภาพลักษณ์ ภาพพจน์ และจินตภาพ มีความหมายท่ีใกล้เคียงกัน และตรงกับคำใน

ภาษาอังกฤษ คำว่า Image (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, น. 28) แต่ความหมายของ ภาพลักษณ์ 
ภาพพจน์ และจินตภาพ ในลิขิตเบ้ืองต้น พลตรีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ มองว่า 
ภาพลักษณ์ ความหมายไม่เหมือนกับคำว่า จินตภาพ เพราะคำว่า จินตภาพ มีความหมายเหมือนกับ
คำในภาษาอังกฤษ Imaginary ท่ีหมายถึง เรื่องท่ีสมมุติขึ้นมากกว่า และคำว่า ภาพพจน์ มีความหมาย
ท่ีเทียบเคียงกับ ภาพลักษณ์ได้ เพราะเป็นคำท่ีใช้อยู่อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน (รุ่งฤดี  บุญมี, 2542, 
น. 28) โดยพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นิยามว่าภาพลักษณ์ หมายถึง “ภาพท่ีเกิดจาก
ความนึกคิดหรือท่ีคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษท่ีว่า Image และมี
ความหมายเดียวกับจินตภาพ   

ส่วนคำว่า ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำท่ีเป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ หรือถ้อยคำ
ท่ีเรียบเรียงอย่างมีช้ันเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการ
และถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าท่ีตรงไปตรงมา ตรงกับคำใน
ภาษาอังกฤษว่า Figure of Speech (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, น. 606) 
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เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน จะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ กับ 
จินตภาพ จะมีสมบัติเฉพาะตัวท่ีเกิดจากการนึกคิดในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะคล้ายกับคำว่า ภาพพจน์  
แต่ต่างกันท่ี ภาพพจน์จะถูกใช้ควบคู่ไปกับคำว่า โวหาร ซึ่งจะเป็นวิธีการทางการส่ือสาร ในการใช้
สำนวน และการจัดวางถ้อยคำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ 
หรือภาพพจน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 

นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้นิยามของคำว่า ภาพลักษณ์ ท่ีแตกต่างกันอยู่พอสมควร แต่
ทฤษฎีหรือหลักแนวคิดต่างๆ นั้นแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของภาพลักษณ์ท่ีมีส่วนช่วยหรือ
สนับสนุน การคงอยู่ การเอาตัวรอด หรือการดำเนินงานต่างๆ ของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ  

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับหลักยุทธวิธี หรือกล
ยุทธ์ทางการเมืองของผู้ปกครอง หรือผู้นำ ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำใน
ลักษณะต่างๆ ท่ีเล็งเห็นถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อการเข้าสู่อำนาจ การรักษาอำนาจ ทางการเมือง ไม่
ว่าจะเป็น Nicolo Machiavelli ท่ีได้แสดงแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของผู้นำไว้ใน หนังสือเจ้า
ผู้ปกครอง หรือจะเป็น ตำราพิชัยสงคราม 36 กลยุทธ์ SUNTZU ก็มีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
ทางการเมืองท้ังส้ิน ดังนั้นในเรื่องของภาพลักษณ์ทางการเมืองจึงเป็นเรื่องท่ีควบคู่ไปกับการเมือง และ
เป็นส่ิงท่ีผู้ท่ีศึกษาการเมืองให้ความสำคัญ ส่งผลถึงความสำคัญในทางวิชาการท่ีจำเป็นต้องศึกษาเพื่อ
หาความเป็นจริงในเรื่องภาพลักษณ์ทางการเมือง ซึ่งนักวิชาการท่ีศึกษาในประเด็นของภาพลักษณ์ ได้
ให้ความหมายท่ีใกล้เคียงและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ดังนี้ 

เสรี วงษ์มณฑา (2541ข, น. 13) กล่าวว่า  
 

ภาพลักษณ์ คือ ข้อเท็จและข้อจริง บวกกับการประเมินส่วนตัว กลายเป็นภาพท่ีฝังภายในใจ 
ท่ีต้ังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลยาวนาน จนยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซึ่งภาพลักษณ์อาจจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องข้อเท็จและข้อจริง เพราะเป็นเรื่องของการรับรู้ท่ีมีอคติ ส่วนภาพลักษณ์แบรนด์
ของนักการเมือง คือภาพของนักการเมืองในความคิดคำนึงของประชาชน มีท่ีมาจากการท่ี
ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จและข้อจริงเกี่ยวกับนักการเมือง โดยมีผลมาจากประสบการณ์ท่ี
ประชาชนมี และมาตรการท่ีประชาชนใช้ในการ 

 
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540, น. 37) กล่าวว่า  

 
ภาพลักษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล เป็นภาพท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ิงหนึ่งหรือ
หลายส่ิงท่ีเกี่ยวกันท่ีเป็นประจักษ์และไม่เป็นประจักษ์  เกิดจากการรับรู้ ได้ฟัง หรือ
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ประสบการณ์ในอดีต และด้วยความประทับใจ ทำให้เกิดการจดจำ พัฒนาเป็นภาพขึ้น  อาจ
เป็นภาพบวกหรือลบก็ได้ 

  
มานิต รัตนสุวรรณ (2527, น. 20) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นความประทับใจในส่ิงท่ีบุคคลรู้สึก

ต่อบุคคลหนึ่ง หรือเรียกว่า ช่ือเสียง 
Jefkins (1982, p. 6) ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากการประทับใจส่ิงท่ีได้มาจากการมีความรู้และ

ความเข้าใจในข้อเท็จและข้อจริงนั้น ส่วน Anderson and Rubin (1986, pp. 53-54) กล่าวว่า 
 

ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับองค์กรท้ังหมดซึ่งเปรียบเสมือนคนท่ีมี
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ทางการเมือง หมายถึง ภาพ
ของผู้นำทางการเมืองภายในจิตใจของบุคคล มีท่ีมาจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ข้อเท็จและข้อจริง
เกี่ยวกับผู้นำทางการเมือง โดยมีผลมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมี และมาตรการท่ีบุคคล
นั้นใช้ในการประเมินส่วนตัว 

 
2.1.2 ประเภทการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2536, น. 81-83) ได้แบ่งประเภทของภาพลักษณ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ภาพลักษณ์องค์กร คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษัท ซึ่ง

หมายถึง ด้านบริหารการจัดการ ตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วย 
2)  ภาพลักษณ์ของสถาบัน คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมีต่อตัวสถาบัน 

องค์กร 
3)  ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมีต่อตัว

สินค้าและการบริการ 
4)  ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อตราสินค้าใดตราหนึ่ง คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนท่ีมี

ต่อสินค้าหรือตราสินค้า 
  พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540, น. 56-57) ได้แบ่งประเภทของภาพลักษณ์ออกเป็น 10 ประเภท 
ดังนี้ 
 1)  ภาพลักษณ์เชิงซ้อน เป็นภาพท่ีเกิดมาจากการต้ังสมมุติฐานว่า บุคคลในสังคมมี
ความรู้ ความเช่ือ สังคม พื้นฐาน เศรษฐกิจ และอื่นๆ ท่ีต่างกันทำให้มีภาพลักษณ์ขององค์กรท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งภายในตัวบุคคลหนึ่งอาจมีภาพลักษณ์ในทางบวกและในทางลบได้ 
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 2)  ภาพลักษณ์ปัจจุบัน เป็นภาพจัดชนิดความเป็นจริงในปัจจุบันท่ีเป็นภาพลักษณ์
บวกหรือลบก็ได้ และอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือปรุงแต่ง ซึ่งการหาภาพลักษณ์ปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของ
ผู้บริหารท่ีจะต้องค้นหาให้พบ และหากเห็นว่าภาพลักษณ์ผิดเพี้ยนไปจากท่ีต้องการต้องนำไปพิจารณา 
 3)  ภาพลักษณ์กระจกเงา เป็นภาพลักษณ์ท่ีเห็นภาพของตนเองซึ่งอาจไม่ตรงกับ
ภาพในจิตใจของผู้อื่นก็ได้ 
 4)  ภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา เป็นภาพลักษณ์ท่ีผู้บริหารมีความต้องการให้เกิดข้ึน  
 5)  ภาพลักษณ์สูงสุดท่ีทำได้ เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้และเข้าใจของ
ผู้รับสาร ในการมองสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมได้ยาก ทำให้การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ต้องคำนึงถึง
สภาวะท่ีเป็นไปได้ 
 6)  ภาพลักษณ์ท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง เป็นลักษณะของภาพลักษณ์ ท่ีผิดเพี้ยนไป
จากความเป็นจริง ซึ่งเกิดได้จากการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กระบวนการส่ือสาร หรือการรับรู้ของ
ผู้รับสาร  
 7)  ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ซึ่งมองสินค้าและบริการ เสมือนบุคคลท่ีมี
ภาพลักษณ์เป็นของตัวเอง เป็นได้ท้ังภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบ ซึ่งมีการเช่ือโยงกันระหว่าง
ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ กับภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น การสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สินค้า
และบริการท่ีมีเอกลักษณ์จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญ 
 8)  ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นภาพลักษณ์เน้นไปท่ี ตราของสินค้า ยี่ห้อ สัญลักษณ์
ในการขาย   
 9)  ภาพลักษณ์สถาบัน เป็นภาพลักษณ์ท่ีเน้นไปท่ีตัวบริษัท สถาบัน ความมั่นคง  
การพัฒนา และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 10) ภาพลักษณ์องค์การ ภาพลักษณ์ท่ีรวมทุกองค์ประกอบขององค์กร คือ สินค้า 
บริการ การบริหารและการจัดการ บริษัท ความมั่นคง การพัฒนา และความรับชอบต่อสังคม  

 
2.1.3 องค์ประกอบการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง 

 Boulding (1975, p. 91) กล่าวถึง ภาพลักษณ์ หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่างๆ 
โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ ท่ีเราสร้างขึ้นมาเองด้วยตนเอง หรือเรียกว่าความรู้อัตวิสัย มี
องค์ประกอบ คือ ข้อเท็จและข้อจริง ผนวกกับความรู้อัตวิสัยท่ีเราได้ตีค่าขึ้นว่าส่ิงท่ีเราได้รับรู้มาคือ
ความจริง เป็นภาพท่ีเราคิดว่าจริง เพราะในความเป็นจริงความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์เฉพาะตนอาจ
ไม่ได้รู้ ท้ังหมด รู้ เพียงบางส่วน ทำให้ เห็นภาพท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ ซึ่ งสามารถแยก
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้ คือ 
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 1) องค์ประกอบจากการรับรู้ เป็นภาพของ บุคคล สถานท่ี ความคิด หรือส่ิงต่างๆ ท่ี
บุคคลสามารถรับรู้ได้จากส่ิงแวดล้อม จนกลายเป็นความรับรู้  
 2) องค์ประกอบจากความรู้ เป็นภาพท่ีเกิดจากความรู้ หรือสามารถแยกแยะ จำแนก 
เห็นความเหมือนแตกต่าง ท่ีได้จากการรับรู้และการสังเกต  
 3) องค์ประกอบจากความรู้สึก เป็นภาพท่ีเกิดจากความรู้สึกของบุคคลท่ีชอบ ไม่ชอบ 
ต่อส่ิงใดๆ หรืออาจเป็นความผูกพัน 
 4) องค์ประกอบเชิงจากการกระทำ เป็นภาพ ท่ีมีความมุ่งหมาย หรือเจตนา เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตอบโต้ส่ิงเร้า ซึ่งมีผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบจาก
การรับรู้ องค์ประกอบจากความรู้และองค์ประกอบจากความรู้สึก 
 

2.1.4 การเกิดภาพลักษณ์ทางการเมือง 
 ภาพลักษณ์ของบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้เองจากธรรมชาติ และเกิดจากการปรุงแต่ง
ภาพลักษณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีปรุงแต่งอาจจะเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ท่ีไม่ตรงกับความ
เป็นจริงในจิตใจของคน ก็เป็นได้ และภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง มีการดำเนินการเพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีได้วางวัตถุประสงค์เอาไว้ ผ่านกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ ท่ีอาจปรุงแต่งด้วย
ข้อมูลท่ีเป็นจริงหรือเท็จ และหมายรวมถึงการปรุงแต่งภาพลักษณ์ท่ีไม่จริงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติด้วย 
ซึ่งกระบวนการเกิดภาพลักษณ์มีองค์ประกอบท่ีสำคัญคือ การรับรู้ ความประทับใจ เงื่อนไขทางด้าน
เวลาท่ีเกิดเป็นภาพลักษณ์  
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ภาพท่ี 2.1 กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ 
แหล่งท่ีมา: ปรับจาก พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2552, น. 10-14. 

  
การเกิดภาพลักษณ์ เกิดจากการรับรู้ผ่านเหตุการณ์จริง หรือ ส่ือตามช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ ซึ่งกลายเป็นการรับรู้และผสมผสานกับอคติส่วนตัวของผู้รับสารกลายเป็นความประทับใจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจดจำ และเงื่อนไขทางด้านเวลา ทำให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์มีพลวัตร
ตลอดเวลา จากการรับรู้เหตุการณ์ หรือการไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ หรือจินตนาการจากการรับรู้เป็น
ปัจจัยทำให้เกิดภาพลักษณ์ และการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ด้วย 

พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540, น. 96) กล่าวถึงการเกิดภาพลักษณ์ไว้ ดังนี้  
 
1) เหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม คนเป็นสมาชิกในสังคม เหตุการณ์ด้านการเมือง สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด อาจมีบางส่วนท่ีทำให้บุคคลรับรู้ดังนั้น
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นจัวกำหนดคุณค่าหนึ่ง รวมถึงการหดหายการคงอยู่และ
ระยะเวลาของความทรงจำในเหตุการณ์ต่างๆ นั้นด้วย 2) ช่องทางการส่ือสาร เป็นช่องทางท่ี
ทำให้เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเข้ามาสู่บุคคล เช่น การได้ฟัง สัมผัสการดมกล่ิน ซึ่งแต่ละ
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ช่องทางก็ทำให้การรับรู้ต่อเหตุการณ์เดียวกันต่างกัน นอกจากนี้เนื้อหาของสารการจัดการ
สาร และโครงสร้างของเหตุการณ์มีความสำพันธ์กับช่องทางการส่ือสาร ดังนั้นสารและ
ช่องทางการส่ือสารจึงมีความสำคัญ 3) องค์ประกอบเฉพาะของบุคคล ท่ีหมายถึง ทักษะและ
การส่ือสาร ทัศนคติ ความรู้ระบบสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวแปรสำคัญในการให้เห็นภาพ
จากช่องทางการส่ือสารว่าจะมีความหมายอย่างไร  4) การรับรู้และความประทับใจ 
ภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีซึ่งการเกิดภาพลักษณ์เริ่มจากการรับสารผ่านช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเป็นปัจจัยภายนอกผ่านองค์ประกอบเฉพาะของบุคคล กลายเป็นการรับรู้คือการให้
ความหมายเหตุการณ์ท่ีเข้ามาด้วยอคติกลายเป็นความประทับใจซึ่งความประทับใจเกี่ยวพันธ์
กับคุณภาพและปริมาณของความทรงจำกลายเป็นภาพลักษณ์เกิดขึ้น 
 

 สุพิน ปัญญามาก (2537, น. 130-137) กล่าวถึง หลักการสร้างภาพลักษณ์ ดังนี้  
 

1) ตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่องของภาพลักษณ์ท่ีมีอยู่ จากการสำรวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์นั้นผ่านการวิเคราะห์จากจุดบกพร่อง
ภาพลักษณ์ท่ีมีอยู่เดิม 2) หาวิธีการหรือกลวิธี เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ตามแผน 3) กำหนด
หัวข้อในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีจะนำไปเผยแพร่และส่ือสารกับประชาชน  4) กำหนด
เครื่องมือส่ือสารสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ 

 
 เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (2537, น. 80) กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ไว้ว่า
จะต้องประกอบไปด้วย  
 

1) บุคลิกภาพส่วนตัว เป็นส่ิงแรกท่ีเป้าหมายจะได้เห็น เป็นส่ิงท่ีสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ 
ซึ่งลักษณะท่าทาง การรู้จักกาลเทศะ เป็นองค์ประกอบท่ีจะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก
ประทับใจ และเช่ือถือ และ 2) วิธีการส่ือสารภาพลักษณ์ท่ีมีการแข่งขันกับคู่แข่ง และเพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ต้องใช้การส่ือสาร
ภาพลักษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสารการสาธารณะชน 
 
2.1.5 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบุคคล 

 จากการศึกษาความหมาย ของคำว่า ภาพลักษณ์ ซึ่งทำให้เราเห็นความหมายท่ีใกล้เคียงกัน 
และสามารถอนุมานได้ว่า ภาพลักษณ์นั้นมีความหมายเดียวกับคำว่าประทับใจ ซึ่งมีความสำคัญต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีสร้างภาพลักษณ์ กับผู้ท่ีรับรู้และกลายเป็นภาพลักษณ์เกิดขึ้น  
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 วิธัญญา วัณโณ (2553, น. 657-671) ได้กล่าวถึงการจัดการความประทับใจหรือภาพลักษณ์ว่า  
 

ภาพลักษณ์มีความสำคัญต่อการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
การทำให้ผู้อื่นเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีดี ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกการจัดการภาพลักษณ์ว่า คือ 
การพยายามกระทำการแสดงออกผ่านการพูด การกระทำ หรือการแต่งกาย หรือเรียกได้ว่า
เป็นการแสดงออกผ่านส่ิงท่ีบุคคลอื่นสามารถตีความได้และรับรู้ด้วยการมองเห็น หรือได้ยิน
อย่างชัดเจน ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ของบุคคล เช่น การเล่าเรื่องความสำเร็จ
ของตน การชูประเด็นความดี เสแสร้งแกล้งเป็นบุคคลท่ีอ่อนแอหรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ การแสดงตัวเป็นผู้รู้ในทุกเรื่องซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เป็นเพียงการ
อวดอ้างว่าตนเป็นรอบรู้ การประจบประแจงพูดจายกย่องกลุ่มเป้าหมาย หรือการแสดงตัวว่า
สนใจและคล้อยตามประเด็นต่างๆ ของบุคคลเป้าหมายแสดง เป็นต้น  
 
ซึ่งเมื่อนำหลักคิดในบทความเรื่องการจัดการความประทับใจกับหลักแนวคิดภาพลักษณ์ทาง

การเมือง จะพิจารณาได้ว่าการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง เป็นการควบคุมสารเพื่อให้มีอิทธิพล
กับทัศนคติและความคิดของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากความจงใจเพื่อวัตถุประสงค์บาง
ประการ เช่น การประจบเพื่อต้องการเป็นบุคคลท่ีโปรดปรานจากประชาชนเป้าหมาย การแสดง
อำนาจเพื่อให้เกิดความหวาดกลัว หรือแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความอ่อนแอเพื่อให้ประชาชนเป้าหมาย
เกิดความสงสาร เวทนา ซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าภาพลักษณ์ต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นนั้นดีหรือไม่ เพราะ
สุดท้ายการจงใจสร้างเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลเป้าหมายคล้อยตามและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นส่ิงช้ี
วัดความสำเร็จ แต่หากมองถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในเรื่องการ
พยายามแสดงออกถึง คำพูด การกระทำหรือการแต่งกาย ท่ีมีความจงใจเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองบางประการ อันเกิดมาจากการอคติของประชาชนแต่ละกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ท่ีต่างกัน
ของประชาชนในสังคม ดังนั้นการควบคุมส่ือมวลชนจึงเป็นประเด็นหนึ่งเพื่อท่ีจะควบคุมภาพลักษณ์
ทางการเมืองของรัฐบาล  

ความล้มเหลวในการจัดการภาพลักษณ์เปรียบเสมือนความต้ังใจเกินไปในการจัดการ
ภาพลักษณ์ ทำให้เป็นการดูปรุงแต่งมากเกินกว่าท่ีจะทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้สึกได้ว่าเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติท่ีควรจะเป็น หรือการเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ใช้วิธีการเดิมๆ เป็นเหตุให้สงสัยในเจตนา ซึ่งสามารถจำแนกและอธิบายกลยุทธ์จัดการภาพลักษณ์
ทางการเมืองจากการพิจารณาผ่านแนวคิดการจัดการความประทับใจได้ ดังนี้ 
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1)  การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองด้วยตัวผู้นำทางการเมือง  ซึ่งเป็นการ
แสดงออกผ่านกายภาพ เช่น การแต่งกาย การแต่งหน้าประดิษฐ์ทรงผม เพื่อดึงดูดใจให้ เกิด
ภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีดี เช่น การใส่แว่นตาให้ตนดูฉลาด เป็นต้น 
 2)  การนำเสนอหรือบรรยายคุณลักษณะของผู้นำทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ รูปแบบการสร้างหรือสนับสนุนภาพลักษณ์ของผู้นำ เป็นการบรรยายในคุณลักษณะท่ีดีของผู้นำ
เพื่อทำให้เกิดการยอมรับจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเล่าประวัติท่ีประสบความสำเร็จ  
มีความสามารถ แสดงตัวถึงเป็นเจ้าของแห่งความสำเร็จ ซึ่งการบรรยายคุณลักษณะท่ีเกินความจริง 
ปรุงแต่งความจริง ให้เกิดความจริงท่ีสร้างกลายเป็นภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีดีทำให้เกิดความ
ประทับใจมากขึ้น และอีกประการ คือ การแสดงให้เห็นถึงการถ่อมตน เป็นการเน้นให้ความสำคัญของ
ผู้อื่น ลดการให้ความสำคัญของตนเอง เพื่อทำให้ประชาชนมีความนิยม ซึ่งเราสามารถเห็นได้บ่อยครั้ง
ในทางการเมือง เช่น การท่ีนักการเมือง กล่าวถึงการมีวันนี้ได้เพราะประชาชน เป็นการทำให้เห็น
ความสำคัญของประชาชนท่ีตัวนักการเมืองระลึกถึงก่อนความสามารถของตัวเองในการเข้าไปมี
อำนาจทางการเมือง เป็นต้น 

3)  การท่ีนักการเมืองแสดงตนเป็นบุคคลตัวอย่างท่ีดี อาจเป็นการแสดงภาพลักษณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักคุณค่าท่ีสังคมสร้างขึ้นว่าเป็นบุคคลท่ีดี เช่น การสร้างตนให้เห็นว่าเป็นคนซื่อสัตย์  
สุจริต มีระเบียบ เพื่อเป็นตัวแบบให้กับสังคม เพื่อให้เกิดความนิยม 

4)  การร้องขอความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นการพยายามแสดงออกของผู้นำทาง
การเมืองผ่าน คำพูด การกระทำ หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ และส่ือสารให้ดูน่าสงสาร น่าเห็นใจ อย่างต้ังใจท่ีจะให้ได้รับความเมตตาสงสาร ความ
ช่วยเหลือจากประชาชน และกลยุทธ์นี้อาจแสร้งทำเป็นไม่รู้ ไม่เข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการทำงาน 
แต่มีข้อควรระวังในประเด็นนี้สำหรับผู้นำทางการเมืองท่ีควรมีภาพลักษณ์เป็นบุคคลท่ีเข้าใจและมี
ความรู้ในการบริหารบ้านเมือง และควรมีความน่าเช่ือถือ 

5)  การทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกท่ีดี เช่น การประจบใช้คำ
สรรเสริญ ยกยอถึงความสำเร็จของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์รูปแบบนี้เราจะเห็นได้บ่อยในตัว
ของผู้นำทางการเมือง และส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนในปรากฏการณ์การเมืองไทย ในช่วงท่ีมีการชุมนุม
ปราศรัยทางการเมือง จะสามารถพิจารณาได้ว่า มีการใช้คำท่ีทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีชุมนุม
ทางการเมืองอยู่ รู้สึกถึงความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจของผู้ชุมนุมท่ีบริสุทธิ์ ต้องการเห็นความ
ยุติธรรมในประเทศ เป็นต้น 

6) การทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความกลัว โดยใช้วิธีการข่มขู่ด้วยอำนาจ
และการลงโทษประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความหวาดกลัว เกิดพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและ
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ดำเนินไปในแนวทางท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งนับว่าเป็นการพยายามแสดงออกด้วยทางลบ เพื่อทำให้
บรรลุเป้าหมาย  

7)  การจัดการภาพลักษณ์ด้วยพฤติกรรมท่ีไม่ใช้ภาษาพูด โดยปกติแล้วเราจะพบเห็น
การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองผ่าน คำพูดทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเป็นการประชาสัมพันธ์ 
โฆษณา กล่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์บางอย่างของผู้นำ  
แต่กลยุทธ์ที่กำลังจะกล่าวถึงเป็นการใช้ภาษาผ่านอวัจนภาษา หรือท่าทีการแสดงออกอื่นๆ ท่ีอาจเป็น
สัญลักษณ์ท่ีทำให้เข้าใจ หรือรับรู้ทำให้เกิดการตีความกลายเป็นภาพลักษณ์ได้ เช่น การยักค้ิว หล่ิวตา 
สีหน้าน้ำเสียง อารมณ์ ภาษากายต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการภาพลักษณ์ในระดับสูง ทำให้สามารถ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายคล้อยตามได้โดยผู้นำทางการเมืองไม่ต้องพูดหรือเอ่ยคำใดๆ  

 
2.1.6 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยสื่อบุคคล 
ส่ือบุคคลในทางการส่ือสารนั้นสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาท่ีแนบอิงกับ

ลักษณะเฉพาะของส่ือบุคคลท่ีใช้ในการส่ือสาร ซึ่งสามารถแบ่งได้แบบกว้างๆ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 
2553) ดังนี้ 

1) กลุ่มดารานักแสดง ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นวงกว้าง และภาพลักษณ์ของนักแสดงนั้นๆ 
อาจคัดเลือกจากบทบาทของตัวนักแสดงท่ีปรากฏในละคร ภาพยนตร์ ส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ธนวรรธน์ 
วรรธนะภูติ พระเอกในละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ท่ีเป็นท่ีนิยม และแสดงภาพลักษณ์ของ  
การเป็นทหารท่ีเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี เป็นต้น การท่ีนำส่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในด้ านต่างๆ  
ท่ีต้องการมาส่ือสาร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีต้องการผ่านบุคคลท่ีมีภาพลักษณ์นั้น ๆ ในใจของ
ประชาชนอยู่เดิม  

2) กลุ่มนักร้องท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งภาพลักษณ์ของนักร้องแต่ละคนนั้นถูกถ่ายทอดได้ผ่าน
บทเพลงท่ีตนนำเสนอสู้สังคม รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ส่วนตัวของนักร้องท่านนั้นๆ เองด้วย  
เช่น นักร้องในกลุ่มเพลงลูกทุ่ง ท่ีร้องเพลงให้คนซาบซึ้งกินใจ และคิดถึงบ้านเกิด หากนำนักร้องกลุ่มนี้
มาใช้สร้างภาพลักษณ์ท่ีมีประชาชนเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทำงาน หาเช้ากินเข้า คนชนบทมาทำงานใน
กรุงเทพ และสารท่ีให้นักร้องส่ือไปในแนวทางเดียวกัน จะสามารถทำให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความ
ประทับใจในสารท่ีส่งถึงได้ 

3) กลุ่มผู้มีช่ือเสียงจากการประสบความสำเร็จและเป็นท่ีนิยมของสังคม เช่น การประสบ
ความสำเร็จในการเป็นดาราและนักร้องท่ีเป็นตำนาน รวมถึงการแข่งขันท่ีได้รับชัยชนะในด้านต่างๆ 
ท้ังทางด้านกีฬา การประกวดอย่างนางงามในเวทีระดับโลก เป็นตัวแทนชาวไทยท่ีสังคมยกย่อง  

4) กลุ่มพิธีกร นักข่าวท่ีเป็นท่ีนิยม ซึ่งกลุ่มนี้มีความสำคัญต่อความเช่ือของประชาชน
ในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ อีกท้ังมักมีบุคลิก รูปร่างหน้าตา และการพูดจาท่ีดีเป็นเอกลักษณ์ 
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5) กลุ่มคนท่ีเป็นท่ีสุดหรือมีช่ือเสียง ฐานะทางสังคมสูง ซึ่งมักจะได้มีฐานะท่ีทุกคน
คาดหวัง รวมถึงเป็นท่ีรู้จักของคนในสังคม 

ซึ่งนอกจากกลุ่มบุคคลท้ัง 5 กลุ่มท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว อีกส่ิงหนึ่งท่ีสำคัญ คือ การเลือกบุคคลท่ี
จะใช้ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในการโน้มน้าว ใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ท่ีอิงแอบ
วัตถุประสงค์ในการพูดของส่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงด้วย โดยคุณลักษณะของผู้มีช่ือเสียงท่ีจำเป็นต้องมี
เพื่อใช้เป็นส่ือบุคคล คือต้องมีลักษณะเด่นท่ีดึงดูดใจประชาชน สร้างความไว้ใจ มีความชำนาญ เป็นท่ี
เคารพของคนในสังคม หรือความสอดคล้องเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส่ือสาร 

ภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนของประชาชนของผู้นำทางการเมือง เป็นการแสดงให้คนท่ีเห็น
ภาพลักษณ์ด้วยข้อความท่ีผู้นำต้องการส่งสาร การสร้างภาพในความทรงจำและจิตใจของผู้รับชมแต่
ละคนขึ้นอยู่กับการถอดรหัสข้อความท่ีส่งสารและการตีความของแต่ละคน ซึ่งส่ิงสำคัญอีกประการ
หนึ่งคือการรายงานข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้นำ และอีกประการคือทักษะการส่ือสารและ
รูปแบบการส่ือสารของผู้นำ ภาพจะขึ้นอยู่กับความคิดท่ีว่าการสร้างภาพและการนำเสนอภาพท่ีมี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับนักการเมืองท่ีกำหนดให้เราเกี่ยวกับวิธีท่ีเขาดูเหมือนและตอบสนองด้วยวาจา
หรือทางวาจาต่อสถานการณ์ท่ีกำหนด ในการนี้ภาพท่ีมองเห็นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายท่ีสุดโดยท่ัวไป
หมายถึงมากกว่าสุนทรพจน์ของนักการเมืองและบทความท่ีเขียนเกี่ยวข้อง (Lilleker, 2006, p. 95) 

ภาพลักษณ์ท่ีสร้างมีสองประเภท คือ ภาพระยะยาวและระยะส้ัน ภาพระยะยาว คือ ภาพท่ี
ยั่งยืนซึ่งสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากใช้เวลานานโดยใช้เครื่องมือส่ือสารของแคมเปญถาวรในขณะท่ี
ภาพระยะส้ันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแคมเปญการเลือกต้ังท่ีเฉพาะเจาะจง แม้ว่า
พวกเขาจะแตกต่างกัน แต่ภาพระยะส้ันและระยะส้ันด้วยกัน ไม่ควรขัดแย้งกัน ภาพระยะส้ันควร
พึ่งพาส่ิงท่ีสร้างไว้แล้วเป็นภาพระยะยาวสำหรับนักการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองและควรเปิดเผย
เพียงแง่มุมหนึ่งของภาพระยะยาวของนักการเมืองหรือหน่วยงานทางการเมือง  (Orzekauskas & 
Smaiziane, 2007, p. 90) 

ลักษณะท่ีสำคัญของภาพลักษณ์ของนักการเมืองทุกคนคือความน่าเช่ือถือท่ีสร้างขึ้นบน
พื้นฐานของความสามารถในการทำงาน ความซื่อสัตย์ต่อผู้ลงคะแนน ความสามารถนั้นสัมพันธ์กัน 
โดยรู้ว่างานท่ีนักการเมืองบางคนเป็นผู้สมัครในขณะท่ีความซื่อสัตย์ได้รับการยอมรับในการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีครบถ้วนและแม่นยำ ลักษณะเหล่านี้ช่วยในการเพิ่มระดับของความไว้วางใจของประชาชน 
ในผู้สมัครซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้นักการเมืองดำเนินการของผู้มีอำนาจสาธารณะเพื่อโน้มน้าวใจ 
ผู้มีสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอทางการเมืองของพวกเขาเอง ความน่าเช่ือถือให้คุณค่าเพิ่มเติมกับข้อมูล
ท่ีนำเสนอโดยหน่วยงานทางการเมือง ส่ิงท่ีสำคัญกว่า ก็คือ ผู้ท่ีพูด เขาพูดอะไรและเขาทำอย่างนั้น
อย่างไร หากพวกเขามีประสบการณ์และความสำเร็จในงานท่ีพวกเขาสมัครหรือทำงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการสร้างภาพของพวกเขานักการเมืองใส่ประสบการณ์เหล่านี้ในเบื้องหน้า และในลักษณะนี้พวก
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เขาแนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าในการเลือกต้ังท่ีพวกเขามีความปลอดภัย มันเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบท่ี
ยอดเย่ียมของผู้สมัครท่ีเข้าร่วมในการรณรงค์เพื่อมอบอำนาจครั้งท่ีสอง ดังนั้น George H. W. Bush  
ผู้อาวุโสในการรณรงค์ในปี ค.ศ.1988 คือ แคมเปญการตลาดของเขาท่ีต้องการใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ของเขาในฐานะรองประธานและอดีตผู้อำนวยการซีไอเอและสมาชิกสภาคองเกรสเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีทางเลือกท่ีปลอดภัย ในความพยายามท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือของผู้สมัคร
โดยปกติส่ิงท่ีช้ีให้เห็น คือ ประสบการณ์ของผู้สมัครในทุกสาขาท่ีครอบคลุมโดยฟังก์ช่ันท่ีพวกเขาเสนอ
ตัว หนึ่งในความสามารถของประธานาธิบดีของประเทศคือการเมืองภายนอก ดังนั้น การประชุมของ
ผู้สมัครกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของประเทศอื่นๆ ก็เป็นส่วนสำคัญของภาพท่ีสร้างขึ้นด้วย
แคมเปญโฆษณาของผู้สมัคร เมื่อพูดถึงความรู้สึกท่ีควรจะเกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ผู้สมัครในมือข้างหนึ่ง
มันควรทำให้เกิดความใกล้ชิดความสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิเลือกต้ังของเขาท่ีควรรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นคนดัง
คนท่ีพวกเขาต้องการด่ืมกาแฟหรือเบียร์ด้วย ในทางกลับกันก็ควรทำให้เกิดความเคารพต่อผู้ชม ภาพ
ทางการเมืองท่ีประสบความสำเร็จในหัวของผู้ชมควรทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้สมัครเป็นหนึ่งในผู้ชม
หนึ่งของเราเขาเป็นเพื่อนบ้านของเราเพื่อนออกไป ฯลฯ และในเวลาเดียวกันก็ควรทำให้เกิดความรู้สึก
ว่าเขายังคงเป็นคนท่ี ดีท่ี สุด คนท่ีมีความสามารถสูงสุดคนท่ีไว้ใจได้มากท่ีสุดใน ท่ีสาธารณะ  
(Sharlamanov, & Jovanoski, pp. 559-603) 

 

2.2 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 

2.2.1 ความหมายการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 
ERTURK (2015, p. 25) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการปฏิบัติของการจัดการใน

กระบวนการทางการส่ือสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความปรารถนาท่ีดีและความไว้ใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างองค์กรและสาธารณะชน  
 Strömbäck and Kiousis (2011, p. 8) กล่าวว่า  
 

การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นแง่มุมหนึ่งของการส่ือสารทางการเมือง ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการท่ีองค์กรหรือตัวแทน มีจุดประสงค์ทางการเมือง ผ่านการส่ือสารอย่างมี
จุดมุ่งหมาย มีการดำเนินการท่ีพยายามจะเข้ามามีอิทธิพล รักษาความสัมพันธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ ช่ือเสียง เพื่อช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย  

 
 Cuttip et al. (2000, p. 6) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์คือหน้าท่ีหนึ่งในการบริหาร เพื่อ
สร้างและรักษาภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์กับประโยชน์ขององค์กร 
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 Newsonet al. (2010, p. 2) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน้าท่ีของการบริหาร 
ซึ่งเป็นการจัดการความ รับผิดชอบจากนโยบายและข้อมูลท่ีนำไปสู่ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดขององค์กร 
 Grunig and Hunt (1984, p. 6) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดการการ
ส่ือสารระหว่างองค์กรกับประชาชน 
 วิรัช ลภิรัตนกุล ( 2553, น. 21) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างสถาบันและองค์การ กับประชาชนเป้าหมาย เพื่อจุดประสงค์
จากการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชน 
 อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 3) กล่าวว่า  
 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีดี ทำให้บุคคล
ในองค์กรและภายนอกเข้าใจภารกิจขององค์กรผ่านการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจ มีทัศนคติ
ท่ีดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือ องค์การ สถาบัน และประชาชน ทำให้เกิดความร่วมมือและมี
ประสิทธิผล 

 
2.2.2 ความสำคัญและลักษณะการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 
วิมลพรรณ อาภาเวท (2553, น. 10) กล่าวถึง ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1)  เป็นตัวเสริมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบัน องค์การ และกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี 

2)  เป็นหน่วยที่ขับเคล่ือนให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 
 3)  ส่งเสริมให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี 

4)  เป็นหน่วยท่ีขับเคล่ือนท่ีทำให้เกิดการยอมรับ สนับสนุน และ เกิดการปฏิบัติ
ตาม ซึ่งอาจจะมีการชักจูงและการโน้มน้าวใจ 

 5)  ใช้ในการแก้ไขปัญหาในยามวิกฤติท่ีเกิดขึ้นกับสถาบันและองค์การ  
ลักษณา สตะเวทิน (2542, น. 13) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1)  เพื่อเผยแพร่ ช้ีแจง สารต่างๆ ขององค์การให้แก่ประชาชนท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การเกิดความรู้และความเข้าใจในสารขององค์การ  

2)  ทำให้มีช่ือเสียงหรือรักษาช่ือเสียง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์การกับ
ประชาชน ซึ่งจะต้องมีการกระทำต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ อยู่ในบรรทัดฐานท่ีดีงามและศีลธรรมของสังคม 

3)  สร้างความร่วมมือ การสนับสนุน จากประชาชนเป้าหมาย  
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2.2.3 ลักษณะการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 
Wilcox et al. (2003, p. 5) กล่าวถึง ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ 6 ประการ ดังนี้  

 1) มีการวางแผนอย่างครอบคลุมและชัดเจน  
 2) มีการกระทำท่ีเป็นการวางแผนและการปฏิบัติงาน 
 3) มีการมองถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย 
 4) มีการส่ือสารแบบสองทาง 
 5) การประชาสัมพันธ์เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร ท่ีมีอำนาจในการส่ังการ เพื่อ
วัตถุประสงค์ให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ลักษณา สตะเวทิน (2542, น. 14) กล่าวถึง ลักษณะการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 1) เป็นการส่ือสารสองทาง คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากองค์กรไปถึงประชาชน 
และความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนย้อนกลับมาสู่องค์การ กล่าวคือองค์กรเป็นผู้ส่งสาร และรับ
ข้อมูลท่ีเป็นปฏิกิริยาสะท้อนย้อนกลับจากประชาชนเพื่อแก้ไขการดำเนินงานต่อไป  
 2) เป็นการส่ือสารโน้มน้าวใจ ซึ่งการทำให้น่าเช่ือถือจำเป็นต้องเป็นการส่ือสารบน
หลักความเป็นจริง 
 3) เป็นการดำเนินงานท่ีหวังผลในระยะยาว เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
 4) เป็นกิจกรรมท่ีมีการวางแผนและเป็นระบบ และหลังจากมีการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนต่อไป 
 

2.2.4 หลักการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 
จากการศึกษาการประชาสัมพันธ์ ทำให้เห็นถึงหลักการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 1) กระบวนการท่ีสร้างและรักษาช่ือเสียง การยอมรับ การสนับสนุน เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย   
 2) กระบวนการมาจากการวางแผนท่ีมีการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและมีความชัดเจน 
 3) กระบวนการส่ือสารแบบสองทาง ท่ีต้ังอยู่บนข้อเท็จจริง  
 4) มีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน
เป้าหมาย 
 5) เป็นหน้าท่ีผู้บริหารขององค์กร 
 6) กระบวนการท่ีมีกำลังส่งผลต่อบุคคลและสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด
เอาไว้ จึงต้องมีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้
ได้รับการไว้วางใจ และสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนนั้นๆ  



21 
 
 7) การประชาสัมพันธ์เป็นการส่ือสารสองทาง ท่ีรับสารจากประชาชนในการรับรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ขององค์กรท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ซึ่งการประเมินผลการประชาสัมพันธ์จะนำมาร่วมในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของ
ผู้บริหาร ท่ีอาจเปล่ียนนโยบาย การดำเนินการ หรือกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ รวมถึงสร้างกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

2.2.5 กระบวนการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
Cutlip and Center (1993, อ้างใน อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553, น. 7-8) กระบวนการการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ ดังนี้  
1) การศึกษาหาข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ ท่ีได้มาจากการศีกษาข้อเท็จจริง ท่ี

เกี่ยวข้องกับประชาชนเป้าหมาย เพื่อนำทัศนคติ ท่าที และพฤติกรรมมาประกอบเพื่อกำหนดเป็นแผน
กลยุทธ์ นโยบายต่างๆ ขององค์กร และเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

2) การวางแผนการตัดสินใจ เป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  

3) การติดต่อส่ือสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งของปฏิบัติการส่ือสารให้เป็นไปตาม
แผนการท่ีวางไว้  

4) การประเมินผล เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อวัดผลการ
ประชาสัมพันธ์ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ และเป็นการรับสาร ด้านความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของประชาชนเป้าหมาย เพื่อใช้กำหนดแผนกลยุทธ์ต่อไป หรือเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

2.2.6 การประเมินสถานการณ์ 
การประเมินสถานการณ์ก่อนการมีการประชาสัมพันธ์ เป็นการประเมินความจำเป็นในการ

ต้องมีการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ซึ่งมีการนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็น 
อีกท้ังเป็นการนำการประเมินสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
 วิมลพรรณ อาภาเวท (2546, น. 88-90) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้  
 1) ลักษณะการดำเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งความแตกต่างกันของ
องค์กรจะทำให้มีการประชาสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ขนาดขององค์กร การเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น 
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 2) บุคลากรการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายรวมถึง บุคลากรในระดับบริหาร และปฏิบัติการ 
ซึ่งต้องมีความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์ จะทำให้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 3) เวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์หรือการติดตามประเมินผลท่ี
เพียงพอจะให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถนำไปประกอบใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างดี 
 4) การสนับสนุนหรือต่อต้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยสำคัญท่ีต้องนำมา
วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
 5) ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีถูกปลูกฝังในแต่ละสังคม รวมถึงเป็นค่านิยม
ส่วนตัวของประชาชน ซึ่งการวางแผนการประชาสัมพันธ์จำเป็นท่ีจะต้องนำค่านิยม วัฒนธรรม
ประเพณีของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาร่วมประกอบพิจารณาเพื่อสร้างกลยุทธ์ 
 6) อุปกรณ์ท่ีมีความจำเป็นสำหรับการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน 
 7) งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ 
 

2.2.7 วิธีการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
การติดตามและประเมินผลจากท่ีรวบรวมได้แบ่งออกเป็นกว้างๆ 2 จำพวกใหญ่ๆ คือ การ

ติดตามประเมินผลท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 1) การติดตามและประเมินผลแบบเป็นทางการ มีวิธีการประเมินผล 3 วิธีการใหญ่ๆ 
คือ การประชุมท่ีมีการจัดวาระการประชุมเพื่อการประเมิน ซึ่งสามารถมีการประชุมได้ต้ังแต่มีการ
ดำเนินการ จนถึงส้ินสุดการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นการใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจากผู้ปฏิบัติงาน แบบท่ี
สองคือการสำรวจ ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความพอใจ หรืออาจเป็นอื่นๆ ท่ีอยากสำรวจตาม
เป้าหมาย ซึ่งมีการใช้การสำรวจเป็นเครื่องมือในการประเมินผล ใช้แบบสอบถามท่ีอ้างอิงตามหลัก
วิชาการ และนำผลสรุปมาใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไป และสุดท้ายคือ การศึกษาวิจัยท่ี
มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาในการประเมินผล ซึ่งวัตถุประสงของการวิจัย
นี้จะมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันกับเป้าหมายแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งนิยมทำการสำรวจ 
ด้วยการวิจัยหลังจากส้ินสุดการประชาสัมพันธ์  
 2) การติดตามและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ มีวิธีการประเมิน 4 วิธีการ คือ 
การสังเกตการณ์ดำเนินงานตามแผนการท่ีต้ังเอาไว้ เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จหรือประสิทธิผล
ของโครงการ ซึ่งทำให้เปล่ียนแผนการดำเนินการให้เหมาะสมได้ วิธีการต่อมา คือ การสอบถาม
ความรู้สึกของประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงท่าทีของประชาชน เป็นการได้ข้อมูลและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนเป้าหมาย วิธารท่ีสามคือการตรวจสอบตัวเลขหรือการต้ังดัชนีกำกับเพื่อช้ี
วัดความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์ และสุดท้าย คือ การตรวจสอบจากตารางเวลาควบคู่กับ
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แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการควบคุมให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำเร็จตามเป้าหมายทางด้าน
เวลาท่ีกำหนดไว้  

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2541, น. 219) กล่าวถึง การประเมินผลว่ามี 2 รูปแบบ คือ 
 1) การประเมินความก้าวหน้าซึ่งนำความก้าวหน้าของแผนในช่วงท่ีมีการดำเนินการ
มาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนให้เหมาะสมก่อนการประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเสร็จ  
 2) การประเมินผลหลังจากการดำเนินการเสร็จส้ิน เป็นการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการ
ประชาสัมพันธ์แล้ว เป็นการสรุปทุกประเด็นของการดำเนินงานเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานหรือโครงการท่ีได้ทำ 
 

2.3 แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง 

2.3.1 ความหมายการสื่อสารทางการเมือง 
Maicas (1992, p. 27) ได้กล่าวถึงความหมายของส่ือสารทางการเมืองไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 

 1) การส่ือสารการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสภาพแวดล้อม
ของสังคม ซึ่งอาจหมายถึง การส่ือสารของรัฐบาลสู่ประชาชน หรือประชาชนสู่รัฐบาล ดังนั้น หากมอง
ความหมายในข้อนี้อาจมองได้ว่า การส่ือสารการเมืองเป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีการโต้ตอบกัน
ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนถึงประเด็นต่างๆ ซึ่งการโต้ตอบกันระหว่างหน่วยทางการเมืองและ
ประชาชน ในประเด็นต่างๆ ของสังคม ความรวดเร็ว ความถี่ของการโต้ตอบของรัฐบาลหนึ่งๆ อาจ
เป็นตัวชี้วัดในการแก้ไขภาพลักษณ์ของรัฐบาลในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 2) การส่ือสารทางการเมืองเป็นการใช้ศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอำนาจ อุดมการณ์ ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ตามท่ีผู้ส่งสารทางการเมืองต้ังเป้าหมายไว้ 
 3) การส่ือสารการเมืองอาจใช้การโน้มน้าวผ่านการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาใน
รูปแบบของข่าวสาร เหตุการณ์ความจริงท่ีสร้าง ปรุงแต่งข้อเท็จจริง เป็นต้น 
 4) การส่ือสารทางการเมืองมีความเช่ือมโยงกับการตลาดการเมือง ท่ีนำทฤษฎี
การตลาดมาร่วมวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองของผู้ส่งสาร มีการศึกษากันมากใน
รูปแบบการเมืองแบบประชาธิปไตย การใช้การส่ือสารเพื่อให้บุคคลประทับใจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง เสียงใน
การเลือกต้ัง แต่ถ้าหากมองลงไปให้ลึกซึ้งในสภาวะสังคมแวดล้อมท่ีปราศจากการเลือกต้ัง การตลาด
การเมืองนั้นก็ถูกใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน ผ่านการสร้างผู้นำท่ีมีลักษณะบางอย่างเพื่อให้ประชาชน
เกิดการยอมรับ นำไปสู่พฤติกรรมทางการเมืองท่ีสนับสนุนรัฐบาลท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
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 นอกจากนี้ Denton and Woodward (1990, p. 14) กล่าวถึง การส่ือสารการเมืองว่า หมายถึง 
การส่ือสารเกี่ยวกับภารกิจของรัฐท่ีรัฐกระทำ ซึ่งอาจหมายถึง การอภิปราย (ส่ือสาร) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ  
 

2.3.2 บทบาทการสื่อสารทางการเมือง 
ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ (2557ก, น. 8-9) กล่าวถึง บทบาทการส่ือสารการเมือง  

3 แบบ ดังนี้ 
1) การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง เป็นการเผยแพร่สารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายของ

รัฐ การปฏิบัติงานและผลงานสู่ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้เกิดความรู้และความเข้าใจ 
ในเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านส่ือมวลชน ให้ประชาชนรับทราบ และเข้าใจระหว่างหน่วยทางการเมืองกับ
ประชาชน  

2) การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นการเผยแพร่สารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  
ในค่านิยม แนวคิด หรืออุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อจิตสำนึก ทัศนคติของประชาชน ซึ่งส่งผล
ต่อการเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองของรัฐ ซึ่งถ้าผ่านมุมมองศาสตร์ทางสังคมวิทยา มักจะใช้คำว่า 
การขัดเกลาทางสังคม ซึ่งมีครอบครัว โรงเรียนเป็นสังคมท่ีขัดเกลาพลเมืองใหม่ของรัฐ ซึ่งถ้าพิจารณา
อย่างลึกซึ้งจะสามารถให้ความสอดคล้องเพิ่มเติมได้ว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองนอกจากท่ีรัฐบาล
ส่ือสารบางส่ิงเพื่อปลูกฝังแนวคิดท่ีดี เพื่อให้ประชาชนพึงประพฤติสอดคล้องกับหลักการปกครองของ
รัฐแล้ว ผ่านการส่ือสารโดยตรง และในทางอ้อมนั้นยังอาจหมายถึงการท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน 
ส่ือสารเรื่องราวท่ีปลูกฝังหลักการปกครองแห่งรัฐ แก่ลูก เป็นการถ่ายทอดผ่านการอบรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งเป็นการธำรงรักษาระบอบการปกครองให้มีเสถียรภาพทางการเมือง 

3) การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีดี เป็นการใช้ส่ือสารการเมืองเพื่อความรู้สึกท่ีดี
ของประชาชน เพื่อการคงไว้หรือแก้ไขให้มีความนิยมจากประชาชน ซึ่งส่ือสารมวลชนอาจเป็นปัจจัย
สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำ จากการเลือกเขียนแง่มุมข่าวในแง่มุมท่ีดีหรือลบ 
ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักการเมือง 

 
2.3.3 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Harold D. Lasswell 

 Lasswell (อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545, น. 153-159) กล่าวถึง องค์ประกอบของ
กระบวนการส่ือสารทางการเมืองว่า ประกอบไปด้วย ผู้ส่งสารทางการเมือง ตัวสารการเมือง ส่ือ
การเมือง ผู้รับสารการเมือง คือประชาชนเป้าหมายทางการเมือง และผลจากการการส่ือสาร สำหรับ
การส่ือสารการเมืองประกอบกับมุมมองกลยุทธ์จะเห็นว่าองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุด คือผลจากการ
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ส่ือสารทางการเมือง ว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หรือไม่ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การส่ือสารทาง
การเมือง ดังนี้ 

1) ผู้ส่งสารในทางการเมือง คือ หน่วยทางการเมือง ท้ังท่ีเป็นบุคคลคือนักการเมือง 
และสถานบันทางการเมืองต่างๆ ซึ่งการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองในงานวิจัย
เล่มนี้จะมุ่งเน้นไปท่ี ตัวบุคคล คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และศึกษาวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์อันเป็นกลยุทธ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจ ความนิยมในกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย ผ่านการแสดงท่าที คำพูดโต้ตอบตามคุณสมบัติผู้นำท่ีมีภาพลักษณ์ และภาพลักษณ์ท่ี
ประชาชนมองเข้าไป 

2) สารทางการเมือง หรือบางตำราเรียกว่า สารสนเทศทางการเมือง เพราะว่าสาร
ทางการเมืองจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ จัดเรียงข้อมูล และนำไปใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางการเมือง สำหรับการศึกษา การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีกรอบการวิเคราะห์สารทางการเมือง ผ่านการจดจำและการตีความจากคำพูดของ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีประชาชนจดจำได้  

3) ช่องทางการส่ือสารทางการเมือง ซึ่งในทุกๆ ประเทศจะมีส่ือสารมวลชนรัฐบาล ซึ่ง
เป็นเหมือนกระบอกเสียงของรัฐบาล และสำหรับประเทศไทย องค์กรภาครัฐท่ีมีการดำเนินงานเพื่อ
เป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและคณะโดยตรงคือ สำนักโฆษก และ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากวิเคราะห์ผ่านมุมมองกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์
ทางการเมือง ช่องทางการส่ือสารทางการเมืองท่ีมีการจัดการจะใช้ช่องทางผ่าน สำนักโฆษกและกรม
ประชาสัมพันธ์ และในฐานะท่ีถูกจัดการภาพลักษณ์ผ่านการให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือมวลชนท่ีไม่ได้มีการ
ควบคุมได้ถึงภาพลักษณ์ท่ีส่ือสารถึงประชาชน 

4) ผู้รับสารทางการเมือง คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
รับรู้ เข้าใจ เปล่ียนทัศนคติหรือความคิดเห็น และปรับพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการเมืองท่ีผู้ส่งสาร
ต้องการให้เป็น 

ในองค์ประกอบยุทธศาสตร์ทางการส่ือสารทางการเมือง จะส่งผลถึงประสิทธิผลทางงการ
ส่ือสาร ว่าการส่ือสารนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งมุมมองเกี่ยวกับภาพลักษณ์มองผ่านกรอบภาพ
ประทับใจท่ีประชาชนมีต่อบุคคลทางการเมือง โดยบุคคลเป้าหมายทางการเมืองนั้นอาจเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีเป็นฐานเสียงในการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล รวมถึงการลดท่าทีเชิงลบของ
ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ท่ีมาจากมีมีภาพลักษณ์เชิงลบในตัวของผู้นำรัฐบาล 
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2.3.4 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair 
McNair (2011, p. 4) กล่าวถึง การส่ือสารทางการเมือง หมายถึง ภาษาพูด เขียน และส่ิงท่ี

มองเห็นได้ชัดเจน เช่น บุคลิกภาพ การแต่งหน้าการแต่งกาย ซึ่งสามารถส่ือสารให้เกิดภาพลักษณ์หรือ
เอกลักษณ์ทางการเมือง มีองค์ประกอบและการส่ือสารทางการเมือง ดังนี้ 
 1) องค์กรทางการเมือง และบุคคลท่ีมีความต้องการเข้าไปในกระบวนการทาง
การเมืองเพื่อตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดของรัฐให้แก่ประชาชนของรัฐ ซึ่งถ้าหาก
เป็นกลุ่มฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือเรียกว่า ฝ่ายคัดค้าน จะเป็นการคัดค้านการใช้อำนาจรัฐของ
รัฐบาล เพื่อลดทอนภาพลักษณ์ในการมีอำนาจอันชอบธรรมในการใช้อำนาจรัฐในประเด็นต่างๆ ของ
รัฐบาล และเพื่อการเปล่ียนขั้วอำนาจทางการเมืองมาอยู่ในบุคคลทางการเมืองฝ่ายตนเอง  หรือท่ี
ตนเองสนับสนุน แบ่งออก คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  องค์ประกอบภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ทางการเมืองและการส่ือสารทางการเมือง 
แหล่งท่ีมา:  McNair, 1990, p. 5. 
 

 (1) พรรคการเมือง ซึ่งกลุ่มท่ีรวบรวมบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ ความคิด ค่านิยมทาง
การเมืองท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกัน หรืออาจมีความต้องการทางด้านผลประโยชน์ท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน 
โยงใยถึงกันและกัน ซึ่งองค์กรมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง ผ่านหลักคิดในการออกนโยบาย เป็นต้น 

สื่อมวลชน 
- การชักจูง 
- โครงการ 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ์ 

พลเมือง 

-การสำรวจความ
คิดเห็น 
-การส่งจดหมาย 
-บล็อก 

- การรายงานข่าว 
- วารสารพลเมือง 
- บทบรรณาธิการ 
- บทวิจารณ์ 

  - พรรคการเมือง 
    - องค์กรสาธารณะ 

- องค์กรทางการเมือง   
- กลุ่มอิทธิพล 

      - องค์กรก่อการร้าย 
   - รัฐบาล 
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(2) องค์กรสาธารณะ เป็นหน่วยงาน ผู้ดำเนินงานท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
ซึ่งในประเทศไทย คือ หน่วยงานของทางราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เป็นต้น 

(3) กลุ่มอิทธิพล เป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็น
เรื่องท่ีเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งเน้นการรณรงค์จรรโลงสังคมในประเด็นปัญหาท่ีต้องการส่ือสาร และมี
ความเป็นสถาบันต่ำ เช่น กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นต้น 

(4) องค์กรผู้ก่อการร้าย เป็นกลุ่มผู้ละเมิดอำนาจรัฐโดยมีความมุ่งหวังเพื่อการ
แสดงออกถึงความต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีอาจถูกลิดรอน ห้ามปราม เกี่ยวโยงกับความมีเสรีภาพ
ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งใช้วิธีการขัดต่ออำนาจรัฐ ท่ีใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร 
 2) ผู้รับสารทางการเมือง เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการส่ือสารทางการเมือง เป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรทางการเมือง หรือผู้ส่งสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร
ทางการเมืองท่ีต้องการสร้างการรับรู้ เข้าใจ ปรับความคิดเห็นทัศนคติหรือพฤติกรรมประชาชน
เป้าหมาย จะไม่สามารถมีประสิทธิผลได้เลย หากขาดองค์ประกอบผู้รับสารทางการเมือง เพราะจะทำ
ให้การส่งสารนั้นไม่มีความหมาย  
 3) องค์กรส่ือมวลชน มีช่องทางการส่ือสารสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และในสังคมออนไลน์ ซึ่งในบริบททางการเมืองท่ีแตกต่างกันทำให้บทบาทของส่ือแตกต่าง
กันด้วย เช่น ประเทศท่ีมีการปกครองท่ีเป็นเผด็จการความมีเสรีภาพของส่ือมวลชนจะน้อยกว่า
ประเทศท่ีมีการปกครองท่ีเป็นเสรี ซึ่งเสรีภาพของส่ือมวลชนอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของ
ผู้นำทางการเมืองได้ กล่าวคือ หากมีการควบคุมส่ือประดุจเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการ
ประชาสัมพันธ์ โน้มน้าวจิตใจของประชาชน ภาพลักษณ์ของผู้นำจะมีการจัดการจากรัฐบาลเพียงฝ่าย
เดียว ในทางกลับกันหากส่ือมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น รัฐบาลอาจเป็นผู้ถูกจัดการภาพลักษณ์โดย
ส่ือมวลชน ซึ่งส่ือมวลชนท่ี Brian McNair ได้เสนอให้เห็นว่าส่ือมวลชนเป็นผู้ส่งสารทางการเมืองท่ีมา
จากนักส่ือสารมวลท่ีมีการกำเนิดมาจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรส่ือ 
 

2.4 แนวคิดกลยุทธ์การจัดการ 

2.4.1 ความหมายกลยุทธ์การจัดการ 
David (1991, อ้างใน วันชัย มีชาติ , 2554, น. 114) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า 

หมายถึง ศาสตร์ศิลป์ในการกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 Bateman and Snell (1999, p. 3) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง กระบวนการ
ของผู้บริหารทุกส่วนในการวางกลยุทธ์และปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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 Schermcrhorn (1999, p. 164) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง ขั้นตอนในการ
กำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 
 Pearce and Robinson (2000 , p. 3) ก ล่าวถึง  การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการวางแผนและปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี ต้ังเอาไว้ด้วย
วิธีการท่ีสร้างขึ้น 
 พิบูล พิณปะปาล (2551, น. 10) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การกำหนดทิศ
ทางการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ จากภายใน
และภายนอกองค์กร นำสู่การกำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2552, น. 3) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การบริหาร
องค์กรในระยะยาว เป็นการใช้ทรัพยากรไปในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
 วันชัย มีชาติ (2554, น. 115) กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การกำหนด
เป้าหมายรวมขององค์กร และการวางแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย   

กาญจนา คิริวงค์ (2552, น. 13) กล่าวถึง  
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การบริหารท่ีมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก อัน
เป็นสภาพแวดล้อมนำสู่การตัดสินใจในทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางของ
องค์กรในระยะยาว ประกอบด้วย การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการ การควบคุมและการ
ประเมินผล 

 
2.4.2 ความสำคัญการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2552, น. 3) กล่าวถึง ความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ทำให้ผู้บริหารเสาะหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
องค์กร ซึ่งหากมองประเด็นนี้ให้ลุ่มลึก จะพิจารณาได้ว่าเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารปรับตัวต่อ  
การเปล่ียนแปลงและนำพาองค์กรให้อยู่รอดภายใต้เงื่อนไขสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

2) ทำให้มีแนวทางการทำงานท่ีชัดเจน 
3) สร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับคู่แข่ง อาจกล่าวได้ว่าองค์กรท่ีมีการปรับตัว

อย่างรวดเร็วและเหมาะสมจะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง 
4) ทำให้องค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจากการดำเนินงานต่างๆ  
5) ทำให้ผู้บริหารขับเคล่ือนองค์กรในแนวรุก ท่ีมีการคาดการณ์วางแผนล่วงหน้า 
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2.4.3 ลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ลักษณะท่ีสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์สามารถสรุปย่อยจากนิยาม ความหมายได้ว่า  

การวางแผนกลยุทธ์มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นการตัดสินใจท่ีแตกต่างจากการตัดสินใจอื่นๆ เนื่องจาก
เป็นการวางแผนเพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปสู่อนาคต ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือกำลัง
จะเปล่ียนแปลงไป เพื่อการอยู่รอดขององค์กร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์อาจไม่ใช่เพียงการอยู่รอด
ขององค์กรในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายถึงแผนในระยะยาว เพื่อให้ องค์กรอยู่รอดได้ 
ในอนาคตท่ีมีการคาดการณ์สภาวะแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังเช่น การท่ีโลกกำลังเปล่ียนวิถี
ชีวิตเข้าสู่โลกออนไลน์ ท่ีทุกการส่ังซื้อจะเข้าสู่แอพพลิเคช่ัน เป็นสังคมไร้เงินสด การท่ีองค์กรมีการ
วางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวสู่อนาคตจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับองค์กร รวมถึงเครื่องมือท่ีจะรองรับ
กับยุคโลกไร้เงินสดนั้น เป็นต้น 

 
2.4.4 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Dess and Miller (1993, p. 1) กล่าวถึง การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์

สภาพปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเป็นส่ิงสนับสนุนและอุปสรรคขององค์กร โดยใช้มีการต้ังเป้าหมายท่ี
คาดหวัง ท่ีองค์กรอยากเป็นในอนาคต และนำมาวิเคราะห์ ผ่าน SWOT Analysis แปลงเป็นกลยุทธ์
ขององค์กร 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้นมีหลายวิธี แต่วิธีการท่ีเป็นท่ีนิยมใช้นั่นคือ การวิเคราะห์ SWOT 
เป็นการมองถึงปัจจัยท้ังภายในและภายนอกขององค์กรท่ีสนับสนุนและเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กร ดังนี้ 
 1) จุดแข็ง คือ ปัจจัยท่ีดีจากภายในองค์กร ท่ีองค์กรสามารถนำมาใช้ประโยชน์และ
ขับเคล่ือนให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้ อย่างเช่น เรื่องทุนมนุษย์ใน ตัวของบุคลากร ความรู้
ความสามารถ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีมีความล้ำนำทันสมัย เป็นต้น 
 2) จุดอ่อน คือ ปัจจัยท่ีไม่ดีขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาขององค์กรโดยรวม เช่น องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีระบบภายในท่ีหลากหลาย 
ซับซ้อน มักจะเป็นองค์กรด้ังเดิม จะมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้ช้าและยาก ด้วย
ระเบียบและขนาดขององค์กร ก็จะเป็นประเด็นจุดอ่อนหนึ่งในการวิเคราะห์ 
 3) โอกาส คือ ปัจจัยท่ีดีเป็นแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกองค์กร อาจเป็น
ประเด็นต่างๆ ทางสังคม เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงไปในด้านต่าง กฎหมาย หรือแนวโน้มท่ีกำลังจะ
เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ท่ีเป็นผลดีต่อองค์กร 
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 4) อุปสรรค คือ ปัจจัยท่ีไม่ดีเป็นแรงต้านท่ีเหนี่ยวรั้งหรือไม่ให้เกิดการพัฒนาจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร อาจเป็นประเด็นต่างๆ ทางสังคม เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงไปในด้านต่าง 
กฎหมาย หรือแนวโน้มท่ีกำลังจะเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ท่ีเป็นผลเสียต่อองค์กร 

นอกจากนี้ แล้วเราสามารถท่ีจะพิจารณาปัจจัยภายนอกให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้น ผ่านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ด้วย PEST Analysis ซึ่งมีองค์ประกอบภายนอกท่ีเราแบ่งได้ออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 
 1) ส่ิงแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางบวกและลบจาก
การเมืองท่ีจะเข้ามากระทบกับองค์กร ตัวอย่างเช่น แนวโน้มรัฐบาล นโยบายทางด้านต่างๆ การเปล่ียนแปลง
กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ เพื่อเตรียมการรับมือหรือแก้ไขต่อปัจจัยทางการเมืองท่ีจะ
เกิดขึ้น   
 2) ส่ิงแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์สภาวะการทางเศรษฐกิจท่ี
อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดเคียง อัตราการว่างงาน การอพยพของกลุ่มแรงงาน และการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งท่ีสำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะองค์กร
ภาครัฐท่ีถูกคาดหวังเพื่อแก้ไขหรือธำรงไว้ในเรื่องเศรษฐกิจท่ีต้องดี ประชาชนอยู่ดีกินดี ดังนั้น  ใน
การศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองประเด็นเศรษฐกิจเป็นประเด็นหนึ่งท่ีสร้างภาพลักษณ์ในด้านการ
บริหารงานภาครัฐท่ีดีของผู้นำรัฐบาลด้วย 
 3) ส่ิงแวดล้อมภายนอกด้านสังคม เป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจมีผลจากการเปล่ียนแปลงบางส่ิงหรือการมีฐานบางอย่างท่ีดำรงอยู่ของประชาชนในสังคม  
เช่น ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดในการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทาง
การเมือง เนื่องจากภาพลักษณ์ของผู้นำทางการเมืองนั้นจะถูกโจมตีจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
นำมาซึ่งกลยุทธ์ที่จะแก้ไขภาพลักษณ์ทางการเมืองจากประเด็นสังคมต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบ 
 4) ส่ิงแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีท่ี
เกิดขึ้นในสังคม เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นวงกว้าง และหากมีการฝัง
รากลึกของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หนึ่งใดของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจทำให้สังคมเปล่ียนแปลง
อย่างคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารในช่วงปี 1980 จนถึง
ปัจจุบัน 

เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ (2534, น. 105) กล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT นำไปสู่กลยุทธ์ผ่าน
การวิเคราะห์ SWOT Matrix ซึ่งมีขั้นตอนหลังจากการกำหนดปัจจัย SWOT แล้วนำมาวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์นำสู่กลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการนำจุดแข็งภายในองค์กรสัมพันธ์กับโอกาสภายนอกองค์กร 
เป็นการใช้จุดแข็งเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากโอกาสภายนอก 
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 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป็นการนำความสัมพันธ์ของจุดแข็งภายในองค์กรกับอุปสรรค
จากภายนอกองค์กร นำมาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อเป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรในการป้องกัน
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดกับองค์กรจากอุปสรรคภายนอกท่ีกำลังจะ 
 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการนำความสัมพันธ์ท้ังโอกาสและอุปสรรคภายนอกมา
วิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลยุทธ์ เพื่อนำโอกาสท่ีกำลังจะมีนำมาแก้ไขอุปสรรคท่ีกำลังจะเกิดขึ้น 
 4) กลยุทธ์เชิงรับ ได้มาจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อ
ต้ังรับว่าเป็นปัญหาขององค์กร 
 โดยต้องคำนึงถึงการปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ เป็นการนำแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งมีการกำหนดการดำเนินงาน หน้าท่ีการรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการควบคุมท่ีมีตัวชี้วัดในการให้เห็น
แนวโน้มท่ีจะทำให้เป้าหมายท่ีสร้างไว้เกิดข้ึน 
 อีกท้ัง ภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นการท่ีสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติได้ ด้วยการจัดการผสาน และการ
เปล่ียนแปลง 
 

2.5 แนวคิดภาวะผู้นำ 

2.5.1 ความหมายภาวะผู้นำ 
Stogdill (1974, p. 11) กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเริ่มและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคนใน

องค์กร 
พยอม วงศ์สารศรี (2543, น. 196) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ กระบวนการท่ีผู้นำใช้อิทธิพล 

อำนาจ กระตุ้นให้ผู้ตามเต็มใจกระทำในส่ิงท่ีผู้นำหรือองค์กรต้องการ  
เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์ (2521, น. 203) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่ง

เพื่อให้กระทำในส่ิงท่ีตนเองต้องการ 
 คุณวุฒิ คนฉลาด (2540, น. 11) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ ความอยู่รอดของหน่วยงานหรือ
องค์กร ซึ่งต้ังอยู่ได้ด้วยบุคคล 2 ประเภท คือผู้นำและผู้บริหาร มีความแตกต่างกันคือ ผู้นำจะใช้การ
โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้กระทำตาม ส่วนผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าท่ีและอำนาจในการทำให้ผู้อื่นกระทำตาม 
 

2.5.2 ทฤษฎีภาวะผู้นำ 
2.5.2.1 ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของ Bass 
Bass (1990, น. 79-81) ได้ทำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำและรวบรวมมาทำ

สรุปเพื่อระบุถึงคุณลักษณะท่ีดีของผู้นำ แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
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(1) คุณลักษณะทางด้านร่างกาย เช่น ความแข็งแรง รูปร่าง ความสูง 
น้ำหนัก ซึ่งเป็นการอธิบายผ่านพื้นฐานทางอำนาจของลักษณะทางร่างกาย เช่น การท่ีมี ร่างกาย
แข็งแรง ใหญ่โต ทำให้เกิดลักษณะความเกรงกลัวของผู้ติดตาม เป็นต้น 

(2) คุณลักษณะทางด้านภูมิหลังทางสังคม เช่น ระดับทางการศึกษาและ
สถานภาพทางสังคม เป็นต้น ซึ่งผู้นำท่ีมีพื้นหลังเดิมเกี่ยวกับระดับเศรษฐกิจท่ีไม่ดีและประสบ
ความสำเร็จก้าวขึ้นมาอยู่ในอีกฐานเศรษฐกิจหนึ่งท่ีดี จะทำให้ดูเป็นผู้นำท่ีพัฒนาไปในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

(3) คุณลักษณะทางด้านปัญญาและความสามารถ เป็นเรื่องของความรู้  
ในการพิจารณา รวมถึงทักษะการส่ือสาร ไหวพริบ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ เช่น ความเช่ือมั่นในตัวเอง ซื่อสัตย์ 
อดทนกับความเครียด การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง กระตือรือร้น การต่ืนตัว ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปรับตัว ความเปิดเผยและไม่เก็บตัว เป็นต้น  

(5) คุณลักษณะทางด้านงาน เช่น ความขยัน การมีความรับผิดชอบ เป็นต้น 
(6) คุณลักษณะทางด้านสังคม เป็นลักษณะของความนิยมในสังคม 

เป็นวงกว้าง ซึ่งต้องมีทักษะบางประการ เช่น การมีเสน่ห์ สร้างความร่วมมือ เป็นคนเข้าสังคมหรือเป็น
นักการทูต  

2.5.2.2 ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของ Likert 
Likert (1967, pp. 126-127) เป็นมุมมองเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำในสมัยต่อมา 

บางส่วนท่ีมองว่าลักษณะของผู้นำไม่สามารถท่ีจะอธิบายคำว่าภาวะผู้นำได้อย่างแท้จริง ซึ่งภาวะผู้นำ
จำเป็นท่ีจะต้องมองถึงพฤติกรรมของผู้นำ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) พฤติกรรมผู้นำเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการท่ีผู้นำใช้อำนาจในการ
ตัดสินใจในทุกกระบวนการ และมีการลงโทษสำหรับผู้ตามท่ีทำงานไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้นำ
ประเภทนี้จะมีความห่างกันระหว่างตัวของผู้นำและผู้ตาม เกิดจากการวางใจและเช่ือมั่นระหว่างตัว
ของผู้นำกับผู้ตามอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจากการพิจารณาผู้นำท่ีมีพฤติกรรมในรูปแบบนี้เช่ือมโยงกับการ
ส่ือสารจะเป็นการสารแบบทางเดียว คือการรับคำส่ังจากผู้นำ มักจะพบภาวะผู้นำท่ีมีพฤติกรรม
รูปแบบนี้ในรัฐเผด็จการ หรือสังคมทหาร เป็นต้น 

(2) พฤติกรรมผู้นำเผด็จการแบบมีเมตตา หรือผู้นำแบบพ่อปกครองลูก 
ผู้นำรูปแบบนี้แม้ว่าจะเป็นคนตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ แต่ยังให้อิสระบางประการแก่ผู้ตาม และ
มีลักษณะการใช้อำนาจเป็นแบบการดูแลผู้ตาม เมื่อพิจารณาในรูปแบบนี้มีความใกล้เคียงการมีบารมี
ของผู้นำท่ีมีการดูแลผู้ตาม  
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(3) พฤติกรรมผู้นำปรึกษาหารือ เป็นการท่ีผู้นำรับฟังผู้ตามในประเด็น
ต่างๆ ก่อนใช้อำนาจในการตัดสินใจ เป็นลักษณะของการส่ือสารแบบสองทางแต่ผู้นำยังคงใช้อำนาจ
ในการตัดสินใจ มีการเน้นการให้รางวัลมากกว่าลงโทษผู้ตาม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม
ในเรื่องความวางใจและความเช่ือมั่นระหว่างกันมีระดับท่ีสูงขึ้นกว่าผู้นำแบบเผด็จการ 

(4) พฤติกรรมผู้นำมีส่วนร่วม เป็นผู้นำท่ีให้อิสระแก่ผู้ตามอย่างเต็มท่ีใน
การตอบโต้ ถกเถียงในประเด็นต่างๆ และให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ท่ีต้อง
กำหนดการตัดสินใจพิจารณาความสัมพันธ์แล้วจะพบว่าเป็นการส่ือสารแบบสองทางท่ีปราศจากการ
ควบคุมจากผู้นำ  

2.5.2.3 ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ Bass and Avolio 
Bass and Avolio (อ้างถึงใน สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์, 2544, น. 332-336) กล่าวถึงภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลง ซึ่งนำองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบมาพิจารณา ดังนี้ 
 (1) องค์ประกอบในการมีเสน่หาของผู้นำ ซึ่งเป็นการท่ีผู้นำใช้อิทธิพล 

เชิงอุดมการณ์ เพื่อให้ผู้ตามรับรู้และปฏิบัติตามอุดมการณ์ท่ีแสดงออกของผู้นำ ซึ่งเสน่หาของผู้นำจะ
ยึดหลักของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อทำให้เกิดการยอมรับในความดีงามและความถูกต้องของผู้นำ 
เพื่อการยอมรับ ความไว้วางใจและการเคารพนับถือในตัวของผู้นำ ทำให้ผู้ตามเต็มใจท่ีจะปฏิตามผู้นำ 
หรือตามวิสัยทัศน์ท่ีผู้นำตัดสินใจกำหนดวางไว้ 

 (2) องค์ประกอบในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้ตาม ซึ่งเป็น 
การส่ือสารความคาดหวังในตัวผู้ตาม โน้มน้าวให้ผู้ตามยึดในกับวิสัยทัศน์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ขององค์กร ซึ่งองค์ประกอบนี้ผู้นำจะมีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม จูงใจให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

 (3) องค์ประกอบเพื่อให้เกิดปัญญา เป็นการท่ีผู้นำให้ผู้ตามมีความคิด
สร้างสรรค์ ริเริ่มใหม่ๆ สร้างความท้าทาย และส่งเสริมการทดลองเพื่อสรรค์สร้างส่ิงใหม่ ในเรื่องการ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวของผู้ตาม 

 (4) องค์ประกอบในการสนใจผู้ตามเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้นำจะเป็นคนสอน 
ดูแล ท่ีปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาผู้ตาม ซึ่งผู้นำจะใส่ใจดูแลผู้ตามเป็นรายบุคคล 

 
2.5.3 ภาวะผู้นำที่คนไทยชื่นชอบ 
สำหรับคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีดีของผู้นำท่ีคนไทยช่ืนชอบ มีความสอดคล้องไปในทำนอง

เดียวกันระหว่างมุมมองของนักวิชาการกับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยในประเด็นเกี่ยวกับ
ความต้องการผู้นำท่ีมีคุณสมบัติท่ีคนไทยช่ืนชอบ (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552, น. 20-21) ดังนี้  
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 1) มีความซื่อสัตย์สัตย์สุจริต 
 2) มีความยุติธรรม 
 3) มีความรับผิดชอบ 
 4) มีวิสัยทัศน์ 
 5) มีความคิดสร้างสรรค์ 
 6) มีการทำงานเป็นทีม 
 7) มีความเป็นผู้นำ 

8) มีความเสียสละ 
 9) มีการวางแผน 
 10) มีวุฒิภาวะ 
 

2.6 งานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ (2562) ศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมาจากการยึดอำนาจภายใต้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง  พบว่า 
ภาพลักษณ์ตัวตนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 มี 5 ลักษณะ คือ มี
ความมั่นใจและความมุ่งมั่น ความรักชาติและความซื่อสัตย์ ความเป็นเผด็จการ ไม่เกรงกลัวส่ือมวลชน 
และอารมณ์ขัน ซึ่งมีกลยุทธ์ทางด้านการส่ือสารท่ีเป็นแบบทางการ และบันเทิง  
 ฐาปนวิชญ์ ชัยชนะ และสมชาย สำเนียงงาม (2559) ศึกษา การโน้มน้าวใจ: หลักจิตวิทยาใน
เพลงปลุกใจสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า เพลงปลุกใจท่ีได้แต่งขึ้นโดยทหาร เป็นเครื่องมือ
ท่ีท่ีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติท่ีรัฐบาลมีต่อประชาชนและสถานการณ์บ้านเมือง และใช้ในการ
โน้มน้าวใจประชาชนให้เกิดความสำนึกในการรักชาติ มีความสามัคคี ซึ่งใช้เพลงปลุกใจในการสร้ าง
ความปรองดอง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกครองดูแลและนำคืนความสงบของชาติให้กลับมา 
 มาริโอ้ เมาเร่อ (2559) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของดารานักแสดงท่ีมีต่อการบริหารงานของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา: ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ.2559 พบว่า ทัศนคติในด้านบริหารอยู่
ในระดับมาก มีผลมาจากความสงบเรียบร้อย การลดความขัดแย้งของประชาชน ซึ่งใคร่ขอมุ่งเน้นไป
ในประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาพลักษณ์ ในผลของคุณลักษณะส่วนบุคคลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ท่ีภาพรวมอยู่ในระดับมาก และดารานักแสดงมองว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความกล้า
หาญในการตัดสินใจ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 
ซึ่งเกิดมาจากการท่ีเป็นผู้นำทางการทหาร  
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 กรกนก นิลดำ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบการส่ือสารทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเอกลักษณ์การส่ือสาร คือ พูดจาเสียง
ดังกังวาน ส่ือสารด้วยความจริงใจ ในบางคราวมีอารมณ์เข้ามาเจือปน และมิได้มีการวางแผนชัดเจน
และดุ ช่องทางการแถลงนโยบายเป็นเครื่องมือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ต่อในรัฐสภาด้วยกลยุทธ์แบบ
ชัดเจน ส่วนสุนทรพจน์เป็นช่องทางส่ือสารเพื่อต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของภาครัฐ  
การเลือกใช้สารแบบกระตุ้นด้วยอารมณ์ร่วมกับเสนอสารแบบสร้างสรรค์ กลยุทธ์สารแบบชัดเจน  
ส่วนการปราศรัยไม่ปรากฏในปีแรก แต่ปีถัดมาเป็นช่องทางท่ีได้พบปะประชาชนในวันสำคัญต่างๆ  
พบกลยุทธ์สารชัดเจนท่ีกล่าวถึงวันสำคัญของไทย และแถลงการณ์ถือเป็นช่องทางสำคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลซึ่งปรากฏในรูปแบบของคลิปวีดีโอ 
 ภวนารินทร์ ประภาวิชา และพรทิพย์ เย็นจะบก (2559) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองและภาพลักษณ์อารมขันของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
พบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเทคนิค (กลยุทธ์) ท่ีใช้บุคลิกส่วนตัว และการใช้ส่ือท้ังโทรทัศน์
และส่ือใหม่โดยประชาชนรับสารจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ องค์กรข่าวไทยรัฐ และส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ้ค ซึ่งประชาชนเห็นภาพของประยุทธ์เป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจ มุ่งมั่นและ
อารมณ์ขันมากท่ีสุด และปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดต่อความเห็นในเรื่องภาพลักษณ์ คือ “อายุ” 
 กฤตยา เช่ือมวราศาสตร์ (2559) ศึกษา บทบาทหน้าท่ีและความเป็นผู้นำของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่าจากประกาศ คสช.  
ฉบับท่ี 97/2557 และ 103/2557 และกฎหมายมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญช่ัวคราวปี พ.ศ.2557 ได้ลด
เสรีภาพของส่ือมวลชนลง และการจำกัดนี้ทำให้ส่ือมวลชนไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมติชน ได้แสดงให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความเป็นผู้นำแบบอัตตาธิปไตย และมีลักษณะการส่ังการมากท่ีสุด ซึ่งทำให้เห็นภาพ
ของผู้นำท่ีเป็นทหาร 
 วรัญญา ประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ ศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 พบว่า รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีการนำเสนอ
เนื้อหาท่ีพยายามควบคุมความคิดเห็นของประชาชน กระตุ้นความรู้สึกร่วมของคนในสังคมเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้เป็นในแนวทางท่ีรัฐบาลเห็นว่าถูกต้อง ยังมีแบบแผน คือ  

1) ใช้สโลแกน “คืนความสุขให้กับประชาชน” มีความสอดคล้องกับช่ือของ คสช. 
โดยเกิดจากการรู้ตามจังหวะของสังคม รวมถึงการนำภูมิหลังของสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการเมือง
ด้วย ดังนั้นเหตุผลการเข้ามาของ คสช. จึงอ้างการแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกๆ ด้าน การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับความขัดแย้งทางการเมืองก่อนหน้าท่ีประชาชนรู้สึกเครียด เบ่ือ
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กับความขัดแย้งทางการเมือง และการส่ือสารแนบชิดกับแนวคิดชาตินิยม ในเรื่องความมั่นคง 
ของชาติ และการเทิดทูนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสร้างการรับรู้ท่ีนำคุณความดีของสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเพิ่มคุณค่าการกระทำของ คสช. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ทางการเมือง 

2) เพิ่มคุณค่าการปกครองภายใต้ คสช. และลดคุณค่าการปกครองประชาธิปไตย
แบบตัวแทนโดยการแสดงให้เห็นวัฏจักรท่ีเลวร้าย การไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จนเกิดความแตกแยกของประชาชน 

3) การจำกัดการรับรู้จากคู่แข่งขันผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นการ
ลดการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลท่ีแตกต่างไปจาก คสช. จากคู่แข่งทางการเมือง 
 ส่วนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ คสช. ดังนี้ 

1) การช้ีแจงเจตนารมณ์ทางการเมืองท่ี คสช. ไม่ต้องการเข้าสู่อำนาจ ไม่ต้องการ
ผลประโยชน์ เข้ามาเพื่อสร้างความสุขให้คนในชาติและเพื่อเตรียมการเมืองให้พร้อม 

2) การสร้างความปรองดอง ท่ีทหารไม่ให้ช้ีนำ รวมถึงตัดสินถูกหรือผิด 
3) ประชารัฐ ท่ีกล่าวอ้างว่าการเข้ามาทำหน้าท่ีไม่ต้องการความดีความชอบ 
4) การขจัดทุจริต ท่ีเป็นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และหา

มาตรการเพื่อควบคุมความโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 
5) รัฐธรรมนูญ ท่ีมีการพูดถึงการให้ประชาชนตัดสินใจเองไม่มีการช้ีนำ และไม่มี

การกีดกันบุคคลทางการเมืองอื่นๆ  
6) การจัดการด้านส่ือมวลชน ท่ีไม่ต้องการให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับ

นักการเมืองท่ีไม่ดี การนำเสนอต้องเป็นกลางและมีความน่าเช่ือถือ 
7) การจัดการในเรื่องการชุมนุมทางการเมือง ท่ีกล่าวถึง การไม่มีการทำให้บาดเจ็บ

และเสียชีวิต จากการเข้ามาของ คสช. และการออกกฎหมายในเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อตนและไม่มองใครเป็นศัตรู 
8) การจัดการด้านการต่างประเทศ ท่ีทำให้เห็นถึงความศรัทธาในประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการเข้ามาเป็นส่ิงจำเป็นไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ และเสริมสร้างการเป็นประชาธิปไตย 
 ทรยศ บัวเผ่ือน (2553) ศึกษาเรื่อง หนังสือพิมพ์รายวันกับการสร้างภาพลักษณ์ นายสมัคร 
สุนทรเวช พบว่า ภาพลักษณ์ของ นายสมัคร สุนทรเวช ถูกรายงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแบ่งการ
ผลิตซ้ำ ภาพลักษณ์เดิมๆ ท้ังภาพลักษณ์ในด้านท่ีเป็นบวก คือ มีความสามารถในการพูด ในการ
ส่ือสารตอบโต้กับนักข่าว และภาพลักษณ์ในด้านลบ คือ การเป็นเผด็จการ ความก้าวร้าว หรือการเป็น
ฝ่ายตรงข้ามกับผู้ส่ือข่าว และส่วนท่ีสอง เป็นภาพลักษณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น ความเช่ือมั่น 
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การรักครอบครัว เป็นคนติดดิน ท่ีเป็นภาพลักษณ์ยากและการไม่น่าเช่ือถือ ปากไว หน้าตาไม่ดีอันเป็น
ภาพลักษณ์ด้านลบ 
 พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2533) ศึกษาเรื่อง ภาพพจน์ของนักการเมืองท่ีเป็นสตรี
เปรียบเทียบภาพพจน์จากการรับรู้ตนเองของประชาชน และการเสนอในหนังสือพิมพ์ พบว่า 
นักการเมืองท่ีเป็นสตรีจะมีข่าวมากในคอลัมซุบซิบ ซึ่งมีการเสนอข่าวด้วยสารท่ีเป็นกลางมากกว่า  
สารท่ีเป็นแง่ลบ และภาพพจน์ของนักการเมืองท่ีเป็นสตรีในความคิดของประชาชน  คือ การมี
คุณสมบัติในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่โดดเด่น แต่อ่อนในลักษณะของความเฉียบขาด 
 วิรัชต์ แสงดาวฉาย (2531) ได้ศึกษาเรื่องภาพพจน์ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ใน
หนังสือพิมพ์ไทย พบว่า ภาพพจน์มีความแตกต่างกันตามการส่ือสารบทบาทของ พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์บนน. หนังสือพิมพ์ แบ่งออกเป็นห้าด้าน คือ การเมือง เศรษฐกิจ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชน การทหารและการธำรงไว้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และในด้านเนื้อหามีสัดส่วนท่ี
แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน อีกท้ังข้อความในสารทำให้เห็นถึงบุคลิกภาพท่ีดีของ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ เช่น บุคลิกภาพในเรื่องความซื่อสัตย์ท่ีได้รับการนำเสนอมากท่ีสุด  
 ตวงพร จำปาศรี (2547) ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีนำเสนอ
ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทย พบว่า บุคลิกภาพของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีปรากฏทางหนังสือพิมพ์
ไทย แบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
   1) ด้านพฤติกรรมท่ัวไป เช่น อำนาจเบ็ดเสร็จ ผูกขาดอำนาจ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และด้านการพูดท่ี ปากไว พูดไม่คิด ใครค้านไม่ได้  
   2) บุคลิกภาพด้านครอบครัว ท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ชายท่ีรักครอบครัว  
   3) บุคลิกภาพด้านความรู้ ท่ีเป็นคนมีความรู้และความสามารถ เป็นคนฉลาด  
   4) บุคลิกภาพด้านทัศนะคติ คือ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์และมั่นใจ
ในตัวเอง ส่ือใช้ถ้อยคำท่ีเสนอให้ปรับปรุงมากกว่ามีการช่ืนชม ซึ่งบางคราว พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชน และส่ือมวลชนให้มากขึ้น เช่น จากกรณี
การไม่รับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ ส่ือจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แนะนำให้ปรับปรุง จึงมีการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ในการรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย และมีท่าทีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นุ่มนวล ยอมปรับเปล่ียนมากขึ้น และยอมรับผิด ทำให้เกิดการยอมรับเป็นวงกว้างมากขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจัยเพื่อศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล 
กรณีศึกษา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยท่ีวิเคราะห์ จาก
การสังเกตรายการโทรทัศน์และการให้สัมภาษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย 
3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพ 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
3.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 

3.1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

งานวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตจากรายการโทรทัศน์และการให้สัมภาษณ์ โดย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการต่างๆ ท่ีมีการ
วางแผนมาแล้วของรัฐบาล ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ ประกอบด้วยรายการ คืนความสุขให้ คนใน
ชาติ ด้วยการค้นหาข้อมูลในงานวิจัยต่างๆ ในช่วงรายการท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการส่ือสารและกลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ของ
รัฐบาลท่ีมีเป้าหมาย แต่ในช่วงปีท่ีไม่มีข้อมูลในการเปล่ียนแปลงรูปแบบรายการจะใช้วิธีการเลือกจาก
การออกรายการในครั้งแรกของต้นปี และรายการบันทึกสุดท้ายของปี เพื่อดูรายละเอียดในการทำงาน
ท่ีต้องการส่ือในปีดังกล่าว และในการบันทึกครั้งสุดท้ายของปีเพื่อดูการสรุปผลงานในช่วงปีนั้นๆ รวม 
22 ตอน ดังนี้     
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วัน
ที่อ

อก
อา

กา
ศ 

30-พ.ค.-57 

20-มิ.ย.-57 

19-ก.ย.-57 

28-พ.ย.-57 

25-ธ.ค.-57 

2-ม.ค.-58 

26-ธ.ค.-58 

1-ม.ค.-59 

15-เม.ย.-59 

21-ต.ค.-59 

6-ม.ค.-60 

29-ธ.ค.-60 

5-ม.ค.-61 

28-ธ.ค.-61 

 
ภาพท่ี 3.1  รายการคืนความสุขให้คนในชาติและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

วัน
ที่อ

อก
อา

กา
ศ 

15-ม.ค.-58 

1-มิ.ย.-58 

3-เม.ย.-59 

3-ก.ย.-59 

4-ม.ค.-60 

27-ธ.ค.-60 

25-ก.พ.-61 

21-ก.ค.-61 

 
ภาพท่ี 3.2  รายการเดินหน้าประเทศไทย 
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ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นำและ
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ รวมถึงการให้
สัมภาษณ์ต่างๆ ท่ีรัฐบาลไม่ได้เตรียมการ ศึกษาผ่านบทข่าวการให้สัมภาษณ์ และเอกสารงานวิจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือแสดงถึงลักษณะของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

3.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย จำนวน 21 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มฝ่ายการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จำนวน 3 คน ข้าราชการประจำสำนักเลขานายก สำนักโฆษก ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
พรรคประชารัฐ จำนวน 3 คน  

2) กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าวการเมือง จำนวน 5 คน แบ่งออกเป็น 5 สำนัก
ข่าว สำนักข่าวละ 1 คน 

3) กลุ่มนักการเมือง 4 คน แบ่งออกเป็นนักการเมืองฝ่ายท่ีสนับสนุน 2 คน และไม่
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 คน 

4) กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านส่ือสาร จำนวน 2 
คน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 3 คน และนักวิชาการด้านการตลาด 1 คน 

หลักการในการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสำคัญ คือ จะต้องเก็บข้อมูล
จากบุคคลท่ีรู้ลึกและรู้จริงในเรื่องท่ีเราต้องการศึกษา เพื่อให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกมากท่ีสุด ดังนั้น ในการ
ตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงจะต้อง
เจาะจงไปท่ีบุคคลท่ีทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ และมีส่วนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การส่ือสาร
ของพลเอกประยุทธ์ถึงประชาชน ประกอบไปด้วยสองฝ่าย คือ ฝ่ายการเมืองท่ีเข้ามากับพลเอก
ประยุทธ์ และฝ่ายราชการท่ีมีหน้าท่ีส่ือสารกับประชาชน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 3 คน 

นอกจากนี้ ในการมองเข้าไปถึงกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ในเชิงวิชาการจำเป็นต้องเก็บ
ข้อมูลจากนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ภาพลักษณ์และการเมือง และต้องเลือกนักวิชาการท่ีมี
ความรู้ ติดตามผลงาน ภาพลักษณ์ และการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จึงจำแนกออกเป็น 3 ศาสตร์
คือการส่ือสาร รัฐศาสตร์ และการตลาด แบ่งออกเป็น 2 คน 3 คน และ 1 คน ตามลำดับ ซึ่งในการ
แบ่งจำนวนเช่นนี้ เกิดจากงานวิจัยท่ีเน้นไปท่ีภาพลักษณ์ทางการเมือง จึงให้ความสำคัญกับรัฐศาสตร์ 
และนอกจากนี้การส่ือสารการเมืองเป็นเครื่องมือท่ีผู้นำรับใช้ส่ือสารถึงประชาชนจึงให้ลำดับ
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ความสำคัญรองลงมา ส่วนด้านการตลาดเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และมีมุมมองภาพลักษณ์ท่ีเป็น  
แบรนด์ทางการตลาดจึงให้ความสำคัญเป็นลำดับถัดมา 

การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
คือนักข่าวและนักวิชาการ ท่ีจะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ โดยนักข่าวถือว่าเป็น
ตัวแทนประชาชนท่ีมองภาพลักษณ์เข้าไปจากข้างนอก และเป็นตัวกลางท่ีรับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ี
ประชาชนโดยรวมมอง ส่วนนักวิชาการจะเป็นบุคคลภายนอกท่ีมองภาพลักษณ์เข้าไปและมีมุมมอง
ทางด้านวิชาการร่วมด้วย ในการแบ่งสำนักข่าวของนักข่าวมีการจัดลำดับการโจมตีและการสนับสนุน
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ออกเป็น 5 สำนักกระจายกันเพื่อให้เห็นท้ังด้านบวก ลบ และแบบ
กลางมากท่ีสุด 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

การสังเกตจากการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านทาง
รายการคืนความสุขให้คนในชาติและสังเกตการให้สัมภาษณ์ในส่ือต่างๆ ท่ีไม่ได้มีการเตรียมการ หรือ
เป็นประเด็นสังคมในเรื่องท่าทีและการโต้ตอบของนายก ซึ่งมีแบบสังเกต 5 ประเด็นดังนี้ คือ 

1) ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏ 
2) ลักษณะการส่ือสารผ่านแต่งกาย 
3) ลักษณะการส่ือสารด้วยคำพูด 
4) ท่าทางการแสดงออก  
5) การตอบโต้เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ในประเด็นสังคมต่างๆ  

การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สำนักเลขานายก สำนัก
โฆษกและนักการเมืองใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 6 คน มีคำถาม ดังนี้ 

1) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามองเห็นลักษณะตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เป็นอย่างไร 

2) จากการสังเกตผ่านรายการโทรทัศน์ของรัฐบาล การให้สัมภาษณ์ต่างๆ เล็งเห็น
การเปล่ียนแปลงลักษณะของนายกอย่างชัดเจน เช่น ในปี พ.ศ.2558 จนถึง พ.ศ.2561 ท่านมีการ
เปล่ียนลักษณะท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรบ้าง 

3) จากการทำงานท่ีผ่านมากับการดูแลภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนายกท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนาในลักษณะใดบ้าง 

4) เป้าหมายในการดูแลภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแต่ละช่วง
เพื่ออะไร ตอบโต้หรือแก้ไขกระแสสังคมท่ีมากระทบในประเด็นใด 
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5) ในเรื่องของภาษาพูดและการแสดงออกท่ีไม่ได้ใช้ภาษาพูดของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ท่านมีการเปล่ียนไปอย่างไรบ้าง และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

6) การส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีช่องทางการส่ือสารอะไรบ้าง และ
แต่ละช่องทางมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันอย่างไร 

7) ในรายการเดินหน้าประเทศไทย มีการนำบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมรายการ มี
วัตถุประสงค์อย่างไร 

8) ในการควบคุมส่ือมวลชนมีวิธีการอย่างไร และเพื่ออะไร 
9) ในการเตรียมตัวในการตอบคำถามส่ือท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท้ังหมด มีวิธีการ

ตระเตรียมอะไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร  
10) ในการประเมินผลการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิธีการอย่างไร 

และนำมาปรับปรุงอย่างไรบ้าง ขอให้ยกตัวอย่าง 
       กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าวการเมือง จำนวน 5 คน แบ่งเป็น 1 คนต่อสำนัก และกลุ่ม
นักการเมือง 3 คน ประกอบด้วยกลุ่มนักการเมืองท่ีสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 คน 
และไม่สนับสนุนจำนวน 2 คน มีคำถามดังนี้ 

1) คิดว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีภาพลักษณ์อะไรบ้างหรือท่ีผ่านการสร้างไม่ได้เป็น
ตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านคิดว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

2) ท่านเห็นลักษณะในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

3) ท่านเห็นถึงลักษณะเด่นและด้อยในการเป็นผู้นำรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาอย่างไรบ้าง 

4) กระแสของสังคมอะไรท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อย่างรุนแรงท่ีต้องออกมาตอบโต้หรือแก้ไขหรือช้ีแจงในเรื่องอะไรบ้าง 

5) ท่านคิดว่าในมุมมองของประชาชนมองนายกเป็นคนอย่างไร ท้ังกลุ่มท่ีนิยมและ
ไม่นิยม 

6) ในเรื่องของการควบคุมส่ือมวลชน ท่านรู้สึกว่าท่านถูกจำกัดบทบาทหรือ
เสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารถึงประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

7) ในฐานะท่ีท่านเป็นส่ือมวลชนท่านมีมุมมองกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ี
เป็นมิตรหรือไม่ เพราะเหตุใด 

8) อยากทราบความคิดเห็นในเรื่องจุดอ่อนและจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา และมีความแตกต่างจากรัฐบาลอื่นอย่างไร 
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9) ท่านว่าการส่ือสารด้วยคำพูดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ท่านดูเป็น
บุคคลท่ีมีลักษณะอย่างไร และการแสดงออกอื่นๆ มีลักษณะเป็นบุคคลอย่างไร 

10) อยากให้ ท่ านอภิปรายอีกครั้ ง เกี่ ยวกับภาพ ลักษณ์ ท่ี เป็นบวกและลบ  
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในแต่ละช่วงต้ังแต่ปี 2557 จนถึง 2561 ท้ังจากคำพูด การให้
สัมภาษณ์ และการเปล่ียนแปลงของท่าน 

กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านส่ือสาร จำนวน 2 คน นักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ 3 คน และนักวิชาการด้านการตลาด 1 คน มีคำถาม ดังนี้ 

1) คิดว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีภาพลักษณ์อะไรบ้างหรือท่ีผ่านการสร้าง ไม่ได้เป็น
ตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านคิดว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

2) ท่านเห็นลักษณะในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

3) ท่านเห็นถึงลักษณะเด่นและด้อยในการเป็นผู้นำรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาอย่างไรบ้าง 

4) กระแสของสังคมอะไรท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อย่างรุนแรงท่ีต้องออกมาตอบโต้หรือแก้ไขหรือช้ีแจงในเรื่องอะไรบ้าง 

5) ท่านคิดว่าในมุมมองของประชาชนมองนายกเป็นคนอย่างไร ท้ังกลุ่มท่ีนิยมและ
ไม่นิยม 

6) ในเรื่องของการควบคุมส่ือมวลชน ท่านรู้สึกว่าท่านถูกจำกัดบทบาทหรือ
เสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารถึงประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

7) ในฐานะท่ีท่านเป็นนักวิชาการท่ีติดตามข่าวและกระแสเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่านสามารถวิเคราะห์ภาพลักษณ์และวิธีการส่ือสารของนายก เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองได้อย่างไรบ้าง  

8) อยากทราบความคิดเห็นในเรื่องจุดอ่อนและจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา และมีความแตกต่างจากรัฐบาลอื่นอย่างไร 

9) ท่านว่าการส่ือสารด้วยคำพูดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ท่านดูเป็น
บุคคลท่ีมีลักษณะอย่างไร และการแสดงออกอื่นๆ มีลักษณะเป็นบุคคลอย่างไร 

10) อยากให้ท่านอภิปรายอีกครั้งเกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ีเป็นบวกและลบ ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาในแต่ละช่วงต้ังแต่ปี 2557 จนถึง 2561 ท้ังจากคำพูด การให้สัมภาษณ์ และการ
เปล่ียนแปลงของท่าน 
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3.4  การตรวจสอบคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  
โดยตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีต่างกัน ประกอบไปด้วย ข้อมูลจากการสังเกตโดยตรงจาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ฝ่ายการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝ่ายราชการประจำ 
และศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองโดยนำข้อมูลมาจากนักวิชาการ นักการเมืองท่ีสนับสนุนและไม่
สนับสนุน รวมถึงนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ทางการเมือง มาจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องตรงกัน  

 

3.5  วิธีการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

วิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ท่ีเริ่มจากการพิจารณาประเด็น
สำคัญท่ีได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ และแตกออกเป็นประเด็นย่อย และนำเสนอผลของการวิจัย
ด้วยวิธีการเชิงบรรยาย ซึ่งในการวิเคราะห์กลยุทธ์ เราได้เก็บข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน  
ซึ่งภาพลักษณ์พึงปรารถนาท่ีถูกสร้างขึ้นจากการกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง วิเคราะห์
ได้จากการศึกษาจากการออกรายการโทรทัศน์ รายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเดินหน้าประเทศไทย รวมถึงบทสัมภาษณ์ในส่ือต่างๆ ท่ีมีการเตรียมการ 
เตรียมตัวไว้แล้ว รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลท่ีอยู่กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก 
รวมถึงภาพลักษณ์ของผู้นำท่ีคนไทยต้องการเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และภาพลักษณ์ตัวตนของ  
พลเอกประยุทธ์ ศึกษาผ่านการสัมภาษณ์สดของนักข่าว ประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และวิเคราะห์จากกรอบภาพลักษณ์ตัวตนจากการรวบรวมงานวิจัยต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

เดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กำหนดหัวข้อและ
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

     

ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     

ออกแบบระเบียบวิธีการ
วิจัย 

     

รวบรวมข้อมูล      

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
และนำเสนอ 
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ภาพท่ี 3.4 กรอบแนวคิดนำวิจัย 

ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา (ปี 2557-2561) 
- ภาพลักษณ์ที่ประชาชนสนใจและสนับสนุน 
- อคติและการประเมินส่วนตัวของประชาชน 

วัตถุประสงค์ทางการเมืองของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ 
-เป้าหมายจากการจัดการภาพลักษณ์ 
-การประเมินสถานการณ์ 
-การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติ 
-การควบคุมให้เป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ 
-การประเมินผล 
-การพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

สื่อการการเมือง 
-วิธีการสื่อสารด้วยวัจนและอวัจนภาษา 
-ท่าทีและการตอบโต้  
-ช่องทางการสื่อสาร 
-การประชาสัมพันธ์ 
-การสื่อสารสื่อบุคคล 

ภาวะผู้นำ 
- ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ 
- ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ 
- ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
- ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ (ทัศนะของคนไทย) 
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3.6 ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

     กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง ท่ีประกอบไปด้วยเป้าหมาย การประเมิน
สถานการณ์ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม การประเมินผล และการปรับปรุงจะส่งผลต่อ 
การส่ือสารทางการเมืองท่ีเป็นเครื่องมือในการส่ือสารจากภาครัฐถึงประชาชน ซึ่งกลยุทธ์การจัดการ
ภาพลักษณ์ทางการเมืองเกิดมาจากภาวะผู้นำท่ีอยากให้ประชาชนเห็นและรู้สึก รวมถึงเกิดมาจาก
วัตถุประสงค์ท่ีผู้นำรัฐบาลต้องการให้เกิดข้ึน จึงเกิดเป็นกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองขึ้น 
        ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ในช่วงปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2561 จะเกิดจาก
ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนท่ีมองจากภายนอกเข้าไป ซึ่งเกิดจากการการรับรู้ภาพของ
ผู้นำ ร่วมกับการประเมินและอคติส่วนตัวของประชนท่ีเป็นส่วนร่วมทำให้ภาพลักษณ์เกิดขึ้นและ
แตกต่างกันไปภายในใจของประชาชนแต่ละบุคคล ซึ่งอคติท่ีเกิดขึ้นอาจมีการเลือกท่ีจะสนับสนุนและ
ไม่สนับสนุนผู้นำจากการเลือกผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำท่ีประชาชนต้องการเป็นทุนเดิมอยู่แล้วร่วมด้วย  
 



 

บทที่ 4  
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษา 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key Informants) รวม
ท้ังส้ิน 21 คนพร้อมท้ังทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ่านรายการโทรทัศน์ของ
รัฐบาล การให้สัมภาษณ์ต่างๆ เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
4.3 ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
4.4 กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
4.5 สรุปการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 29 ของประเทศไทย เกิดวันท่ี 21 
มีนาคม พ.ศ.2497 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 12 และได้เข้าศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้ารุ่นท่ี 23 และศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 
20 ในการเข้ารับราชการเริ่มแรกด้วยการเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 21 รักษา
พระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.) จากนั้นเข้าสังกัดกองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์ และอยู่ในกลุ่ม
ทหารบูรพาพยัคฆ์และทหารเสือราชินี พลเอกประยุทธ์ยังเป็นเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ
ทหารบก ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงตุลาคม พ.ศ.2557 (วิชาญ ทรายอ่อน, ม.ป.ป.)  
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ภาพท่ี 4.1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แหล่งท่ีมา: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562. 

 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และ

เกี่ยวข้องกับการประท้วงต่อรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ยืดเยื้อมาจนถึงเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำรัฐประหารจากรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 
การรัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมือง ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2556  
เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯของรัฐบาล หลังจากท่ีรัฐบาลได้มีวาระพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯฉบับนี้ จะนิรโทษกรรมความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2547 
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานกรรมาธิการ 3, 2556)  

ภายหลังวุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เนื่องจาก
รัฐบาลควรหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์ 
พานแก้ว, ม.ป.ป.) ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (“นิรโทษกรรม,” 2562) 
ถึงแม้ว่าวุฒิสภาจะยังไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ แต่ในขณะนั้นก็เริ่มเกิดการชุมนุม
ของประชาชนท่ีไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยมีแกนนำ คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังได้จัดต้ังเป็นคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้ัง “สภาประชาชน” เพื่อดูแลการปฏิรูปการเมือง แต่ทว่าเป้าหมายสำคัญของการ
ชุมนุมของกปปส. ไม่ใช่เพียงแต่การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม แต่เป็นการขจัดอิทธิพล
ของอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทยกลุ่ม กปปส. มองว่า พันตำรวจ
โททักษิณ ชินวัตร มีปัญหาเรื่องทุจริตมิจำนวนมากและทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเสียหาย 
เช่น การสร้างความเหล่ือมล้ำทางสังคม ระบบข้าราชการประจำท่ีรวมศูนย์อำนาจมากเกินไป การ
สร้างความแตกแยกทางการเมือง อิทธิพลของพระมหากษัตริย์และทหารในการเมือง สถานภาพชนช้ัน
กลาง และเรื่องการสืบทอดอำนาจของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกมองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเงาของอดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลภายใต้การนำ
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
รับจำนำข้าว การระบายข้าวแบบจีทูจี การจัดการน้ำในช่วงการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมและร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจนนำไปสู่การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เพื่อต่อต้านรัฐบาล และกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล จากการชุมนุมของ
กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เป็นเหตุให้มีประชาชนท่ี
เข้าร่วมกับกลุ่มท้ังสองเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก  
 ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎรและกำหนดวันเลือกต้ังขึ้นใหม่ แต่การเลือกต้ังก็ไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ชุมนุมท่ี
ต่อต้านรัฐบาลขัดขวางการเลือกต้ังและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการเลือกต้ังดังกล่าว หลังจาก
นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน เกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการท่ีไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์ให้
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เหลือเพียงนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรีแทน แต่
การประท้วงยังดำเนินต่อไปโดยกลุ่มนปช.ได้จัดชุมนุมใหญ่ท่ีถนนอักษะ วันท่ี 5 และ วันท่ี 10-22 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 และกลุ่ม กปปส.ได้จัดการชุมนุมใหญ่ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (“Why is 
Thailand,” 2014)  จนนำไปสู่การประชุม 7 ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนวุฒิสภา 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้แทนพรรคเพื่อไทย ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทน กปปส. และ
ผู้แทน นปช เพื่อเสนอแนวทางท่ีจะเป็นทางออกของประเทศและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองของประเทศ ในท่ีสุดการประชุมดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่สามารถหาทางออกและ
ระงับเหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศได้ ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำ
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 เป็นต้นมา (“ผบ.ทบ.ขีดเส้น,” 2557) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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4.1.1 ความจำเป็นในการเข้ามายึดอำนาจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 จากสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในเวลานั้น เกิดความแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก 
ท้ังยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่เป็นระยะ ถือได้ว่าขณะนั้นประเทศไทยมีปัญหาความวุ่นวายทาง
การเมืองอย่างหนัก แม้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาหรือ
แม้แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เรียกตัวแทนจาก 7 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกให้
ประเทศ แต่ว่าผลการประชุมยังไม่เป็นท่ียุติ ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ (“Why is Thailand,” 2014) 
หากไม่สามารถหาทางออกให้แก่ประเทศได้ สุดท้ายประเทศไทยก็ยังคงจะประสบปัญหาความวุ่นวาย
ทางการเมืองต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้กระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาค
การท่องเท่ียว เป็นต้น ภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศก็จะหมดความน่าเช่ือถือไปด้วย ดังนั้น  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีความจำเป็นต้องออกมาแก้ไขสถานการณ์ของ
ประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลจึงเป็นทางออกท่ี
ดีท่ีสุด ไร้การสูญเสีย ท้ังยังเป็นวิธีการท่ีแยบยลในการสลายขั้ว ลดความขัดแย้ง หาทางออกประเทศ 
โดยท่ีทุกฝ่ายไม่เสียเลือดเนื้ออีก 
 

4.1.2 การเข้ามาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 จากการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ท่ียืดเยื้อยาวนั้น ส่งผลให้วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จัดต้ัง
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดย พันเอก วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก  
รับหน้าท่ีเป็น โฆษก กอ.รส. ช้ีแจงขั้นตอนการประกาศกฎอัยการศึกว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ทุกประการ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
 วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ต้ัง
คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตและส่ังให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานต่อ กอ.รส. 
เพื่อควบคุมเนื้อหาออนไลน์ ในช่วงบ่ายวันนั้นมีประกาศของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(กอ.รส.) ฉบับท่ี 6/2557 เพื่อเรียกตัวแทนจาก 7 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมท่ีสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
 วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในท่ีประชุม 7 ฝ่าย 
เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เสนอแนวทางท่ีเห็นว่าเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดของประเทศ หลังจากการหารือ
เป็นเวลานานกว่าสองช่ัวโมงก็ไม่มีข้อยุติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศต้ังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการทันที รวมถึงให้กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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(กอ.รส.) หมดอำนาจ แต่คำส่ังต่างๆ ยังมีผลต่อเนื่องอยู่ และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
มีอำนาจในการบริหารประเทศ นอกจากนี้  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร, ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ส้ินสุดลง ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์, ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ต้ังแต่เวลา 
22.00-5.00 น. ท่ัวราชอาณาจักร และบังคับให้ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และโทรทัศน์ดาวเทียมทุกสถานี งด
ออกอากาศรายการตามปกติ และให้ใช้สัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศไป
จนกว่าจะได้รับคำส่ังเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ มีการยุบวุฒิสภาท่ีมีอยู่และให้หัวหน้า คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติมีอำนาจนิติบัญญัติและมีพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรักษาการตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี (“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา," 2560) 
 

4.1.3 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากับท่าทีของประชาชน ช่วงปี พ.ศ.2557-2558 
 หลังจากการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ
แต่งต้ังให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ได้มีการแถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารบ้านเมือง โดยแถลงการณ์มีการระบุถึงการบริหารบ้านเมือง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เข้ามาระงับ ยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กำลัง ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะท่ีสอง จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว จัดต้ังสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หลังจากนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ลดบทบาทลง ระยะท่ีสาม การใช้รัฐธรรมนูญ 
ฉบับถาวร และการจัดการเลือกต้ังท่ัวไป นอกจากการแถลงนโยบายในการบริหารบ้านเมือง 3 ระยะ 
แล้วยังมีการแถลงนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การลดความเหล่ือมล้ำของ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี (2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่าแถลงนโยบายรัฐบาลของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะท่ีเน้นในเรื่องของความมั่นคงและต่อต้านการทุจริต ทำให้ได้รับความนิยม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2


53 
 
อย่างมาก เนื่องจากจากวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศในตอนนั้นมีความวุ่นวายมาก ท้ังเกิดการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการทุจริต และเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ เช่น การปะทะกันของกลุ่มผู้
ชุมนุม จนทำให้ประชาชนเริ่มเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความรู้สึกต้องการให้มีบุคคลเข้าแก้ปัญหา
ดังกล่าว เมื่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้ังใจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองท่ีเกิด 
นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แทบจะเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีไม่กี่คนท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทำให้สร้างความแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีในอดีตท่ีผ่าน ซึ่งส่ิงท่ีแสดงในเห็นว่าพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็มาจากการท่ีท่านเป็นนายกท่ีมีความพยายามส่ือสารกับ
ประชาชนตลอดเวลา เช่น การจัดรายการคืนวันศุกร์ เพื่อเป็นการออกมาทำความเข้าใจและเผยแพร่
ผลงานของรัฐบาลท่ีได้ดำเนินการไปเป็นท่ีเรียบร้อย รวมถึงกล่าวการดำเนินงานท่ีวางแผนจะทำต่อไป
ในอนาคตให้ประชาชนได้รับรู้ นอกจากการท่ีประชาชนสามารถเข้าได้ง่ายแล้วมีอีกประเด็นท่ีทำให้พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมจากประชนเพิ่มมากขึ้น คือ การจัดการกับปัญหาท่ีถ้าหาก
เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งปกติอาจจะไม่สามารถทำได้ อย่างเรื่องการดำเนินคดีต่างๆ ในบางคดี
ปกติก็จะดำเนินการล่าช้า แต่เมื่อเป็นรัฐบาลทหารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คดีความต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีตำรวจก็จะรีบเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วยิ่งเป็นคดีความท่ีทางรัฐบาล ส่ือมวลชนและ
ประชาชนให้ความสนใจ ความคืบน. ของคดีก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น คดีเกาะเต่า คดีท่ีฆ่า 2 
ท่องเท่ียวชาวอังกฤษบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคดีคืบน. ไปอย่างรวดเร็วตำรวจสามารถตาม
จับตัวคนร้ายได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการท่ีรัฐบาลให้ความสนใจและสำคัญกับคดีดังกล่าวมาก เนื่องจาก
คดีดังกล่าวทางผลกระทบต่อประเทศอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือ
แม้แต่ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ตำรวจเร่งดำเนินการจนจับคนร้ายได้ในท่ีสุด 
นั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรัฐบาลอย่างเต็มท่ีอีกประการหนึ่ง 
ประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการท่ีสำคัญท่ีสุด คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความต้ังใจจะเข้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ความพยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ำ และความพยายามเข้ามาแก้ปัญหาความเหล่ือมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชน มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีและไม่มีช่องว่างระหว่างประชาชนมากเกินไป โดยความพยายามของรัฐบาลนี้ก็
สะท้อนได้จากการนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ท่ีเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ ซึ่งนโยบายเหล่านั้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีกำลังต้องการความสงบของประเทศและผู้นำท่ีจะ
เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ มากกว่าการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในสังคม นอกจากนี้  พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สัมภาษณ์ผ่านส่ือต่างประเทศอย่าง  Al JaZeera ให้ประชาชนได้เห็นว่า
รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองไม่เกิน 2 ปี (Thai 
TBS News, 2558) ประชาชนชาวไทยจะได้เลือกต้ังท่ัวไปอย่างแน่นอน และยืนยันว่าการเข้ามา
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บริหารประเทศของตนนั้นเป็นเพราะความจำเป็น จากคำมั่นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจาก
การทำรัฐประหารจึงได้รับความนิยมจากประชาชนท่ัวไปอย่างมาก  
 

4.1.4 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากับท่าทีของประชาชน ช่วงปี พ.ศ.2558-2559 
การปฏิบัติติงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงปี  

พ.ศ.2558–2559 ภารกิจส่วนใหญ่ของรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับภารกิจด้านกฎหมาย การปรับปรุง
และแก้ไขกฎหมายให้มีการปฏิบัติติได้จริงมากขึ้นและเคร่งครัดกับการบังคับใช้กฎหมายมากท่ีสุด  
ส่วนในภารกิจท่ีให้ความสำคัญเป็นลำดับต่อมาคือภารกิจด้านการเมือง คือ การเข้ามาแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง การรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งท่าทีของประชาชนในด้านของความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่ามีลักษณะของความเป็นผู้นำท่ีมีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจและมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ท่าที
ของประชาชนในด้านของประสิทธิภาพการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนมี
ความเห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่แตกต่างจากรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีท่ีผ่านมาในอดีต แต่
ประชาชนมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องของการ
ปราบปรามการทุจริตและบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยมากท่ีสุด แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีท่ีผ่าน
มาในอดีต แต่โดยภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนมีความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการรัฐประหารมากท่ีสุด เนื่องจากประชาชนมี
ความคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการทำรัฐประหารจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จนนำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาประเทศได้ (เสาวรักษ์ หงส์ไทย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2561)  

 
4.1.5 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากับท่าทีของประชาชน ช่วงปี พ.ศ.2559-2560 

 ในช่วงนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป้าหมาย
สำคัญคือต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานนานาประเทศ ประเทศ
ไทยเป็นสังคมท่ีคนไทยมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ ทุกคนมีท่ียืนสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงดำเนินการจัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขึ้น โดยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความมั่นคงใน
การแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันในสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
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ประเทศในระยะยาว จากการวางแผนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูจะทำให้ความนิยมของรัฐบาลลดลงแทนท่ีจะทำให้ความนิยมของรัฐบาลยิ่ง
เพิ่มตามการคาดการณ์ของรัฐบาล เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีรัฐบาลได้ประกาศของเพื่อให้
เป็นแนวทางในการบริหารประเทศไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในขณะนั้น ซึ่งความ
ต้องการของประชาชนต้องให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับ 1) พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 2) ขอให้
เพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร เช่น ราคายางพารา ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น  
3) อยากให้เพิ่มความปรองดอง ความสามัคคีของคนในประเทศ 4) ขอให้ขึ้นเงินเดือน และประการ
สุดท้ายเป็นประการท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเป็นความต้องการของประชาชน 5) ขอให้จัดเลือกต้ัง แต่ผลงาน
ของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.2559–2560 ท่ีผ่าน เช่น 1) รัฐบาลสามารถ ปลดล็อคธงแดงมาตรฐานด้าน
การบินหรือ ICAO เป็นผลสำเร็จ 2) การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวในประเทศ
ไทยได้เพิ่มมากขึ้น สามารถดูได้จากรายได้รวมด้านการท่องเท่ียว เป็นเงิน 5.25 ล้านล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 2–3 ปีท่ีผ่านมา 3) การต่อยอดกองทุนหมู่บ้านเพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตลดความ
เหล่ือมล้ำสร้างอาชีพภายใต้แนวทาง ประชารัฐ และโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4) นโยบายการทวงคืน
ผืนป่า สามารถดำเนินการยึดคืนสมบัติชาติได้แล้วกว่า 349,000 ไร่ เพื่อนำไปจัดสรรและอนุญาตให้
ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรัฐ 5) แจกเงินคนจน 1,500-
3,000 บาท เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลงานของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.2559–2560 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของรัฐบาลนั้น ยังไม่มีความสอดคล้องหรือสามารถนำเอากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาดำเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องตามแผนท่ีวางไว้ได้มากหนัก จนทำให้รัฐบาลถูกมองว่าไร้ผลงานแม้จะบริหาร
บ้านเมืองมาได้ระยะหนึ่งแล้ว (รัฐบาลเตรียมแถลงผลงานรอบ 2 ปี, 2559) นอกจากนี้ รัฐบาลภายใต้
การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจปิดกั้นการแสดงออก การ
จำกัดเสรีภาพของประชาชนและท่ีสำคัญรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทบ
ไม่เคยกล่าวถึงการเลือกต้ัง เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็มักจะบ่ายเบี่ยงท่ีจะตอบคำถามดังกล่าวกับส่ือมวลชน จากท้ังเรื่อง
ผลงานของรัฐบาลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และปัญหาเกี่ยวกับการปิดกั้น
การแสดงออก การจำกัดเสรีภาพของประชาชน (ไอลอว์ฟรีดอม, 2561) ทำให้ความนิยมของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมลดลง และหันมาเริ่มต้ังคำถามกับรัฐบาลมากขึ้นกว่าช่วง
ท่ีเพิ่งรัฐประหารและได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงแรก 
 

4.1.6 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากับท่าทีของประชาชน ช่วงปี พ.ศ.2560-2561 
 ในช่วงนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังคงดำเนินนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
และการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีต่อไป สำนัก
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นายกรัฐมนตรี (2561) อธิบายถึงความนิยมของรัฐบาลในช่วงนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างผันผวนมีท้ังช่วงท่ี
ได้รับความนิยมและช่วงท่ีความนิยมลดลงไป ซึ่งผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้  คือ 1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
2) การแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกิน 3) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 4) โครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ 5) การแก้ไขปญัหาการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม 6) การ
จัดระบบคนต่างด้าวท่ีเข้ามาทำงานในประเทศไทย 7) การบริหารสาธารณสุขและการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 8) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จากผลงานของรัฐบาลช่วงปี พ.ศ.
2560–2561 ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเริ่มเห็นได้ว่ารัฐบาลเริ่มดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงนี้ค่อนข้าง
มีผลงานมากขึ้นและท่ีสำคัญเริ่มสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน และกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี 
แต่ความนิยมของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังคงไม่ได้รับความนิยม
เช่นเดิม เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจปิดกั้นการแสดงออก การจำกัดเสรีภาพของประชาชน 
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศ การแสดงออกของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
เมื่อถูกส่ือมวลชนต้ังคำถามหรือขอให้ตอบคำถาม ในช่วงนี้รัฐบาลเริ่มมีปัญหาเกี่ยวทุจริตและมีปัญหา
เกี่ยวกับการแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ (พงษ์พิพัฒน์ บัญชานันท์, 2560) ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวทำให้ประชาชนไม่พอใจและทำให้ความนิยมของรัฐบาลลดลงไปกว่าเดิม ต่อมาในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 เกิดเรื่องเกิดเรื่องไม่คาดฝันของชาวไทยท้ังประเทศกับข่าวการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่ัง
การให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดงานพระบรมศพอย่างสมประเกียรติ นอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาสักการะพระบรมศพได้อย่างสะดวก รวมไปถึงการท่ีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มักจะออกมาตอบโต้การเคล่ือนไหวของกลุ่มต่างๆ ท่ีออกมา
แสดงความเห็นเกี่ยวงานพระราชพิธี ซึ่งนั้นทำให้ประชาชนเพิ่งพอใจและเพิ่มความนิยม ช่ืนชมกับ
ความจงรักภักดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างมาก ภายหลังเสร็จส้ินงาน
พระราชพิธี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถูกกลับมาต้ังคำถามเรื่องการเลือกต้ังและ
การจัดการปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจปิดกั้นการแสดงออก การจำกัด
เสรีภาพของประชาชน ปัญหาเกี่ยวทุจริตและมีปัญหาเกี่ยวกับการแทรกแซงการทำงานขององค์กร
อิสระอีกครั้ง ครั้งนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเวลาถูกต้ังคำถามเกี่ยวกับประเด็นหา
ดังกล่าวมักจะแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสมออกมาอยู่บ่อยครั้ง จนถูกวิพากย์ วิจารณ์จากนักการเมือง 
นักวิชาการและประชาชนท่ัวไปว่าหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดู
อ่อนโยนและลดความก้าวร้าวลง เนื่องจากหากในอนาคตพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมาเล่น
การเมืองอย่างเต็มตัวนั้น ก็จะต้องเจอกับการขอให้ออกมาแสดงความเห็นต่อหน้าสาธารณะชนต่างๆ 
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และในหลากหลายรูปแบบ เช่น การโต้เถียงในรัฐสภา การถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการถูกซักฟอก
ในรัฐสภา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะจะไม่สามารถแสดงออกเหมือนเดิมอย่างท่ีเคย
เป็นมาได้ เนื่องจากถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ จากประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในรัฐบาลและการแสดงออกต่อส่ือมวลของรัฐบาล 
(“บทวิเคราะห์,” 2562) ทำให้ความนิยมของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยิ่งลด
น้อยลงไปอีก ประชาชนเริ่มมีท่าทีแสดงออกว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสมท่ีจะดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากในวันข้างมีการเลือกต้ังท่ัวไป เนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น กระทำการท่ีขาดวินัยทางการคลังอยู่ตลอดเวลา งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ ขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ท้ังยังมีการกระทำการหลายอย่างท่ี
ทำให้ประชาชนโดยท่ัวไปเห็นว่าทหารมีอภิสิทธิ์เหนือพลเรือน มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของ
องค์กรอิสระ นอกจากนี้ เรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี
ลักษณะผูกมิตรกับประเทศมหามิตรฝ่ายหนึ่งมากเกินไป ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อประเทศเล็กๆ อย่างประเทศไทยได้ (ไอลอว์ฟรีดอม, 2561) ยังมีเรื่องของการแสดงออกต่อ
ส่ือมวลชนท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว มีลักษณะท่ีก้าวร้าว และบางครั้งก็ใช้คำ
หยาบคายท่ีไม่มีใครคาดคิด และปัญหาท่ีสำคัญและรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่สามารถออกให้ความกระจ่างแก่ประชาชนได้คือปัญหาทุจริตท่ีดูมีแนวโน้มว่าจะมีการทุจริต
เพิ่มขึ้นและประชาชนมีความต่ืนตัวเกี่ยวกับประเด็น แต่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากแต่
กลับไม่ได้รับข้อมูลเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในเกิดความชัดเจนมากขึ้น (ลม 
เปล่ียนทิศ, 2561)  

กล่าวสรุป คือ รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมจากประชาชน
น้อยลงเรื่อยๆ ก็มาจากการการทำงานท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้วางกรอบไว้ 
ผลงานของรัฐบาลเองก็ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังยังมีปัญหาต่างๆ เช่น การขาด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาการเข้าไปแทรกแซงการทำงานขององค์อิสระ ปัญหาการ
ทุจริตของรัฐบาล และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายเลือกต้ัง นั้นคือสาเหตุท่ีทำให้
รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมลดลงกว่าจากการรัฐประหารและช่วงแรก
หลังการรัฐประหาร 
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4.2  ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญของผู้ให้ข้อมูล จำนวน 21 คน ประกอบไป

ด้วย เพศ อายุ การศึกษา และศาสนา ดังรายละเอียด ดังนี้ 
ด้านเพศ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 14 คน (ร้อยละ 66.7) และเป็น

เพศหญิง 7 (ร้อยละ 33.3) 
ด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด 7 คน 

(ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจำนวน 6 คน (ร้อยละ 28.6) ถดัมา อายุระหว่าง 
41-50 ปี มีจำนวน 4 คน (ร้อยละ 19.1) ตามด้วย อายุระหว่าง 20-30 ปี มีจำนวน 3คน (ร้อยละ 14.3) 
และน้อยท่ีสุด คือ อายุ 61 ปีข้ึนไป 1 มีจำนวน (ร้อยละ 4.7) 

ด้านศาสนา พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญท้ังหมดเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) 
ด้านการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 9 คน (ร้อยละ 42.9) รองลงมา คือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน 
(ร้อยละ 28.6) ตามด้วยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน (ร้อยละ 23.8) และต่ำ
กว่าปริญญาตรีมีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ในส่วนของด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักวิชาการ  
มีจำนวน 6 คน (ร้อยละ 28.5) รองลงมาประกอบอาชีพ นักข่าวจำนวน 5 คน (ร้อยละ 23.8) 
นักการเมือง จำนวนละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และประกอบอาชีพข้าราชการประจำ จำนวนละ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 /ฝ่ายการเมือง จำนวนละ 3 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.3 เท่ากันดังตาราง 

 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน (n=21) ร้อยละ (100.0) 

เพศ 
ชาย 

                         หญิง 
อายุ (ปี) 

ต่ำกว่า 30  
31-40 
41-50 

 
14 
7 

 
3 
7 
4 

 
66.7 
33.3 

 
14.3 
33.3 
19.1 
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน (n=21) ร้อยละ (100.0) 

51-60 
61 ปีข้ึนไป 

ศาสนา 
พุทธ 

การศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อาชีพ 
นักวิชาการ 
นักข่าว 
นักการเมือง 
ข้าราชการประจำ 
ฝ่ายการเมือง 

6 
1 

 
21 
 
1 
9 
6 
5 
 
6 
5 
4 
3 
3 

28.6 
4.7 

 
100.0 

 
4.7 
42.9 
28.6 
23.8 

 
28.5 
23.8 
19.1 
14.3 
14.3 

   

       
การศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการศึกษาภาพของ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของประชาชนทุกคน ซึ่งจากแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ทางการเมือง มองว่าภาพลักษณ์เกิดจากการรับรู้สารของประชาชน ผสานกับ
การประเมินส่วนตัวท่ีเกิดจากประสบการณ์ของประชาชนแต่ละคน ซึ่งการศึกษานี้เรียกการประเมิน
ส่วนตัวของประชาชนว่า อคติท่ีมีความโน้มเอียงของประชาชน ดังนั้นภาพท่ีเกี่ยวข้องกับพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีจะศึกษาจึงจำเป็นท่ีจะต้องเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีสามารถเป็นตัวแทน
ประชาชนทุกกลุ่มท่ีทำให้เห็น ภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกันตามอคติของประชาชนได้  
โดยตัวแทนของประชาชนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการข่าวการเมือง  
2) นักการเมือง 3) นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ทางการเมือง  

การเจาะจงนักข่าวและบรรณาธิการเพื่อให้ข้อมูลสำคัญ เกิดจากลักษณะความสัมพันธ์ของ
นักข่าวและบรรณาธิการข่าวกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่ีมีความใกล้ชิด ทำให้นักข่าวเห็นพลวัต
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอีกประการหนึ่งด้วยลักษณะความสัมพันธ์กัน
ระหว่างนักข่าวที่แนบแน่นกับความรู้สึก และทัศนคติของประชาชน ทำให้เราสามารถเห็นมุมมองของ
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ประชาชนท่ีรับสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และประเด็นสุดท้ายนักข่าว
คือพลเมืองหรือประชาชนหนึ่งของประเทศภายใต้รัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเรา
เจาะจงเลือกนักข่าว จำนวน 5 คน จาก 5 ส่ือหลักในการนำเสนอข่าวทางการเมืองสู่ประชาชน 

การเจาะจงนักการเมืองเพื่อให้ข้อมูลสำคัญ เกิดจากงานวิจัยท่ีต้องการศึกษาภาพลักษณ์
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและต้องการภาพท่ีเกิดจากอคติของประชาชนท่ีแตกต่าง
กัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักข่าวและบรรณาธิการข่าวการเมืองมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราจะเห็นได้
ถึงข้อมูลท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องภาพลักษณ์ในการมองพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาเพียงพอท่ีจะเป็นตัวแทนประชาชนท้ังประเทศ จึงมีการเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือกลุ่มของ
นักการเมือง โดยแบ่งเป็นนักการเมืองต่างฝ่ายพรรคการเมือง เป็นฝ่ายท่ีสนับสนุนการเข้ามาของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 คน และฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย หรือตรงกันข้ามกับกับฝ่ายท่ีสนับสนุน
การเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 คน 

การเจาะจงนักวิชาการเพื่อให้ข้อมูลสำคัญ เกิดจากการศึกษาภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผ่านมุมมองทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ ซึ่งศึกษาจากนักวิชาการจำนวน  
6 คน ประกอบด้วย นักวิชาการทางด้านการส่ือสาร ซึ่งการส่ือสารมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์  
ในประเด็นเรื่องการส่ือสารภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนาท่ีภาคการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สร้างขึ้นและใช้ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ส่งถึงประชาชน โดยเจาะจงเลือกนักวิชาการทางด้านการ
ส่ือสารภาพลักษณ์ ท่ีมีความรู้และติดตามการเมืองในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 จำนวน 2 คน และ
สำหรับนักวิชาการทางด้านการเมืองเป็นนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยท่ีศึกษาภาพลักษณ์
ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล มีจำนวน 3 คน และกลุ่มนักวิชาการฝ่ายการตลาดเป็นองค์ประกอบ
ความรู้ทางด้านการตลาดท่ีนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอการแสดงออกของผู้นำท่ีมี เป้าหมาย 
โดยมีนักวิชาการทางด้านการตลาดจำนวน 1 คน 

การศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมือง จึงสามารถสรุปผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีเป็นนักข่าวและบรรณาธิการข่าว จำนวน 5 คน จาก 5 สำนักข่าวการเมือง
นักการเมือง จำนวน 4 คน จากฝ่ายการเมืองท่ีสนับสนุนและไม่สนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
และจากนักวิชาการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วยนักวิชาการส่ือสาร การเมือง และการตลาด  

การศึกษาตามวัตถุประสงค์อีกประการ คือเพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการ
เมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือการศึกษาเป้าหมายในการนำเสนอภาพลักษณ์ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นท่ีจะต้องเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ 
และการปรับตัวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายภาค
การเมือง ท่ีเป็นคนใกล้ตัว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการวางกลยุทธ์และแสดงถึงเป้าหมาย  
ในการแสดงออกของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในแต่ละช่วง จำนวน 3 คน และอีกกลุ่มคือฝ่าย
ข้าราชการประจำ เป็นกลุ่มข้าราชการท่ีทำงานภายใต้รัฐบาลทุกๆ รัฐบาล เป็นกลุ่มท่ีนำนโยบายและ
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แผนงานทางด้านการส่ือสารภาครัฐ การตอบโต้ประเด็นต่างๆ ของสังคม รวมถึงการวางการเขียน
สุนทรพจน์ การเตรียมการข้อมูลเพื่อให้สัมภาษณ์ การควบคุมระเบียบของส่ือมวลชน และการรวม
รวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ ให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการนำเสนอประเด็นต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 3 คน 
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ภาพท่ี 4.2 ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
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4.3 ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
โดยแบ่งออกเป็นภาพลักษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ของพล
เอกประยุทธ์ ในช่วงทำการปฏิวัติรัฐประหาร ภาพลักษณ์ในขณะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 
รัฐบาล และภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์หลังท่ีมีการประกาศรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 

  การแบ่งออกเป็น 3 ช่วง เนื่องจากหากศึกษาภาพลักษณ์ของผู้นำทางการเมืองแล้วเราจะเห็น
ภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนเป็น 3 ช่วง คือ ภาพลักษณ์ในการเข้ามามีอำนาจทางการเมือง เป็นภาพลักษณ์ท่ี
ประชาชนเห็นในตอนแรกเริ่มที่เข้ามามีอำนาจ หรือในผู้นำพลเรือนท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
เราจะเห็นภาพลักษณ์ดังกล่าวในการหาเสียงเพื่อให้เข้ามามีอำนาจทางการเมือง และเมื่อบริบท
แวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงไปทำให้ผู้นำจำเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลำดับ คือ
ในช่วงท่ีเริ่มมีการปรับท่ีเราจะเห็นภาพลักษณ์ท่ีประชาชนเริ่มมองว่าบวกและลบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
และลำดับสุดท้ายเป็นการรักษาอำนาจด้วยการจัดการภาพลักษณ์ท่ีเริ่มนิ่งมากขึ้น จากการอยู่ตัวจาก
การท่ีเริ่มปรับภาพลักษณ์ ซึ่งภาพลักษณ์ลำดับสุดท้ายอาจเปล่ียนแปลงเล็กน้อยตามสภานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นในการศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จึงแบ่งออกเป็น  
3 ช่วง ตามปีเป็น 3 ช่วง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 
4.3.1 ภาพลักษณ์ทางการเมืองหลังการทำรัฐประหาร 
การศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วงทำการรัฐประหาร

นั้นจะเป็นภาพลักษณ์ในขณะท่ีตัวพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้า คณะรัฐประหารซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี  
22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้า คณะหลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ส้ินสุดลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอำนาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเมื่อวันท่ี  
22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าท่ีแทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา วัน ท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 สภาฯ มีมติเลือก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี ภาพลักษณ์ในช่วงนี้จึงเป็นการศึกษาภาพลักษณ์บุคคลของพลเอกประยุทธ์ยังคงมี
เอกลักษณ์ในความเป็นทหาร โดยผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีรายเอียดดังนี้  

จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ นักส่ือสารมวลชนพบว่าจุดเด่นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาและภาพลักษณ์ในการเข้ามาทำรัฐประหารมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นท่ีพ้องต้องกันว่า พลเอก
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเด็ดเด่ียว แข็งแกร่ง มีความเป็นทหาร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความ
รักชาติ รักสถาบัน เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีนโยบายแอบแฝง ก่อนการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน  
มีการเตรียมข้อมูลได้ดี แต่ในบางประเด็นบางคนมองเห็นได้มากกว่า อย่างเช่น มิติความเป็นผู้นำ  
มีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  

ในห้วงชีวิตท่ีผ่านมาก่อนจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รับราชการทหารมาโดยตลอดจนกระท่ังตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้บัญชาการ
ทหารบก ดังนั้น ความเป็นผู้นำจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อีกท้ังในห่วงระยะเวลาท่ีเกิดความ
ขัดแย้ง ความเป็นผู้นำในตัวพลเอกประยุทธ์จะเห็นได้ชัด ท่ีจะต้องนำมาใช้ในการสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประเทศชาติดังคำพูดท่ีว่า  

 
พี่ว่าการท่ีเข้ามาในระบบพิเศษ ภาพลักษณ์ความผู้นำในตัวแกจะเห็นได้ชัดมากท่ีสุด เพราะ
จะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้ประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาก่อนท่ี แกจะเข้าสู่อำนาจประเทศมีความ
เช่ือมั่นต่ำ รัฐบาลไร้ความสามารถท่ีจะจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศได้  (นาย ข2, 
การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 
 
ท้ังนี้ ยังมีมิติท่ีแตกต่างจาก มีความเด็ดเดียว การบริหารจัดการเป็นกลุ่ม ซึ่งสะท้อนถึงความ

ภาพลักษณ์ตัวตนอีกหนึ่งนัยยะได้ชัดเจน เนื่องด้วยการทำงานท่ีผ่านมาตัวตนพลเอกประยุทธ์ ต้อง
อาศัยการทำงานแบบทีมงาน เพื่อนร่วมงานต้องมีความไว้ใจได้ ซึ่งส่ิงเหล่าจึงทำให้ภาพลักษณ์ท่ี
สะท้อนให้ได้ในอีก หนึ่งมิติ คือ การบริการจัดการท่ีมีความอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันในทีมงาน หรือเรียก
อีกอย่างว่าเป็นความสามัคคี ดังข้อมูลท่ีว่า  

 
จริงๆ นายกรัฐมนตรี ก่อนท่ีแกจะเข้าตำแหน่งหน้าท่ี แกเป็นทหารมาก่อน ดังในเรื่องการ
ทำงานไม่ ต้องห่วง ต้องพวกมีพ้อง พี่ น้ อง ท่ีทำงาน ต้ังแต่ไหนมา ดังนั้นพอมาเป็น
นายกรัฐมนตรี ส่ิงเหล่าย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดอยู่แล้ว อีกท้ังแกชนะใจคนรอบข้างใน
คณะรัฐมนตรีได้ด้วย (นาย ข1, การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 
 
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านการส่ือสารท่านหนึ่งมอง ภาพลักษณ์ท่ีเป็นลบจนนำมาสู่จุดอ่อน

ของพลเอกประยุทธ์นั้น คือการส่ือสารท่ีมากเกินไป อย่างกรณีการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนนั้น  
การให้สัมภาษณ์เสร็จในประเด็นพูดแล้วย่อมควรจะยุติการให้สัมภาษณ์ แต่พลเอกประยุทธ์ กลับจะ
เลือกยืนให้สัมภาษณ์ต่อ ซึ่งคำถามท่ีส่ือมวลชนถามมักจะเป็นไปในลักษณะท่ียั่วยุถึง เพราะส่ือจะรู้
จุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์ คือ เรื่องการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออก ซึ่งท่ีสุดแล้วกริยาเหล่านี้ 
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จะถูกนำไปตีความข้ึนให้เพื่อให้เกิดภาพเชิงลบ ถึงแม้ในบางกรณีเป็นเพียงการยอกล้อหรือเป็นตัวตน
ของพลเอกประยุทธ์ก็ตาม ดังคำกล่าวที่ว่า 

 
แน่นอนหละ นายก คนนี้เคยเป็นทหารดังนั้นก็จะตรงไปตรงมา เข้ามาในยุคท่ีมีความขัดแย้ง 
เอาหละ การพูดจาบ้างครั้งก็มากเกินไป ซึ่งการพูดมากเกินจะทำให้ผู้พูด หากพูดไม่ตรงย่อม
เสีย อีกท้ังควรมีวาระสำคัญท่ีจะพูด และนายกฯ ก็ชอบสวนคำถามตอบส่ือมวลชน ทันที ดัง
ควรจะต้องหัดฟังแล้วพอจบ ค่อยวิเคราะห์คำตอบแล้วเลือกท่ีจะพูด  (นาย ว6 , การ
สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 
 
จากการวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ของนักการเมือง มองเห็นจุดเด่นในตัว พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2562 มีภาพลักษณ์ความเป็นทหาร มีภาวะ
ความเป็นผู้นำ ความเด็ดขาด ความเป็นนักบริหาร นอกจากนี้  ยังมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเกิดการท่ีแสดงออกต่อสาธารณชนขณะท่ีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 
พร้อมกันนั้นประกอบกับสังคมไทยยอมรับในตัวของทหารว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนสติปัญญา
ความสามารถ ความมีวินัย จึงเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ โดยในนักการเมืองมองว่า 

 
เป็นผู้นำท่ีมีความเด็ดขาดซึ่งเกิดจากการแสดงออก ในแหง่การบริหารจัดการ และท่ีสำคัญยัง
มีความเด็ดเด่ียวท่ีจะกล้าตามในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง อย่างการปราบปรามยาเสพติด และส่วนตัวมี
ความเช่ือมั่นว่าเป็นคนท่ีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่รัก แต่
ท่านแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลา (นาย ก1, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) 
 
นอกจากนี้ยังมีมุมมองของนักการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ คนหนึ่งมอง เห็นถึงมิติความเป็น

ผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกันกับนักการเมืองว่า มีเป็นผู้นำท่ีมีความเด็ดขาด  
แข็งกร้าว เข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ซึ่งท่ีสำคัญเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ เกิดจากบุคลิกภาพท่ีมีมาจากจิตใจ 
สามัญสำนึก ท้ังนี้ เกิดจากประสบการณท่ีเคยได้รับมาโดยตรงหรือโดยอ้อม การอบรมเล้ียงดู 
สถานการณ์เกิดเช่นการเป็นพี่ชายคนโต รวมถึงสถาบันท่ีให้การศึกษาด้วย เพราะหากขาดส่ิงเหล่านี้ 
ภาวะความเป็นผู้นำในตัวพลเอกประยุทธ์ อาจจะไม่ชัดเชน อย่างความเห็นของนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ว่า  

 
เป็น ผู้นำท่ีมีความเด็ดขาด เข้มแข็ ง แข็ งกร้าวเหมือนทหาร เขาเรียกว่า Stronger 
Leadership ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำตามธรรมชาติ ก็คือการเป็นลักษณะพื้นฐาน นิสัยใจคอ 
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การฝึกฝน เบ้าหลอม ท่ีเขาผ่านโรงเรียนกระบวนสถาบัน จึงทำให้เขาดัดขาด ตรงไปตรงมา 
เพราะด้วยความเป็นทหารท่ีจะต้องส่ังการลูกน้อง ซึ่งจะเน้นส่ังการแบบบนลงล่าง (นาย ว1, 
การสัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2562) 

 
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมจากนักวิชาการท่านหนึ่งมองว่า จุดเด่นท่ีสำคัญของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นั้น คือภาวะความเป็นผู้นำ ในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีต้องการความเช่ือมั่นและ
ต้องการสร้างเสถียรให้เกิดขึ้นสังคม ภายหลักจากการท่ีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดความขัดแย้ง
อย่างหนักราวปี พ.ศ.2557 จนทำให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตำแหน่งในขณะนั้นคือ ผู้บัญชาการ
ทหารบก ร่วมกับกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมท้ัง ตำรวจ ดังนั้น ส่ิงเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็น
ความเป็นนำของกองทัพในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ความเห็นจากนักวิชาการท่านหนึ่งท่ีกล่าวไว้ว่า  

 
จากภาพรวมท่ีเห็น เป็นคนมีวิสัยทัศน์ คิดว่าการท่ีท่านเข้ามา ยอมเสียสละเข้ามา เป็น
นายกรัฐมนตรี เพราะเห็นถึงปัญหาของบ้านเมือง ท่ีสำคัญท่านมีความเป็นอิสระ อย่างท่านไม่
กลัวการต่อรองจากใครท้ังสิน (นาย ว5, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 
 
จากผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์นักส่ือสารมวลชนในมิติท่ีเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือเป็นคนท่ีมีความกล้าพูด กล้าทำ เด็ดขาด ปากตรงกับใจ รักษาระยะห่าง
ระหว่างนักข่าวกับพลเอกประยุทธ์ ไม่มีนโยบายท่ีแอบแฝง ก่อนท่ีจะให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน มีการ
เตรียมข้อมูลก่อนท่ีจะพูดทุกครั้ง  

 
ตัวนายกรัฐมนตรีเอง มีความต้ังอกต้ังใจ เด็ดเดียว ทำงานตรงไม่ตรงมา อีกอย่างการดำเนิน
นโยบายต่างของรัฐแกไม่มีอะไรแอบแฝงเลย จริงภาพท่ีส่ือมองเห็นจะเป็นมิตินี้มากกว่า  
(นาย ว6, การสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2562) 
 
ในทางตรงกันข้ามในการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ในมิติท่ีเป็นภาพลักษณ์เชิงลบ ของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า การควบคุมอารมณ์ เทคนิคการส่ือสารท่ีอาจจะไม่สุภาพ 
อีกท้ังมีกระบวนการส่ือสารท่ีถูกมองว่าไม่ให้เกียรติประชาชน อย่างการท่ี นายกรัฐมนตรีลงพื้นพบกับ
ชุมชน ท่ีจังหวัดแห่งหนึ่ง แล้วมีประชาชนเข้ามารายงานความเดือนของประชาชน แต่กลับพบว่า  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ใช้วาจาซุ่มเสียงไม่ไพเราะต่อประชาชนดังคำ
กล่าวท่ีว่า “นายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีในต่างจังหวัด ปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้ามากลางวงผู้ส่ือข่าว แบบ
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ประชิดนายกรัฐมนตรี แล้วต้ังคำถามเกี่ยวกับการประมง ซึ่งทำให้นายกฯ ฟิวขาดต่อหน้าชาวบ้าน” 
(นาย ข2, การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักส่ือสารมวลชนมองว่า ผู้นำของรัฐบาลควรจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
ต้องมีความซื่อสัตย์ และจะต้องให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองและพวก
พ้อง ในมุมมองท่ีสุดสะท้อนมาจากการสัมภาษณ์นักส่ือสารมวลชนมองไปในทิศทางเดียวซึ่งจะต้อง
ควรเป็นลักษณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น เพราะการทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้า รัฐบาลนั้นย่อมมีความสำคัญและมี
ผลผูกพันต่อการบริหารประเทศในทุกมิติ ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้ จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้น
ภาพลักษณ์ของตัวผู้นำรัฐบาลให้มีความโดดเด่น และเป็นลักษณ์ในประตูก้าวแรกท่ีต่างชาติจะมอง
ผ่านประเทศไทย  

 
แน่นอนว่าในมุมนักข่าวท่ีเราทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนประชาชนท่ีจะเสนอข้อมูลข่าวสารย่อม
อยากจะได้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ท่ีจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้าง
ความเช่ือมั่นประเทศ เพราะจริงๆ ถือเป็นหน้าตาของประเทศนะ (นาย ข1, การสัมภาษณ์, 
26 กรกฎาคม 2562) 
 
กล่าวโดยสรุปภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงหลังการทำรัฐประหาร คือ

ภาพลักษณ์ความเป็นทหาร มีภาวะความเป็นผู้นำ ความเด็ดขาด ความเป็นนักบริหาร นอกจากนี้ยังมี
ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีบุคลิกท่ีมีความกล้าพูด กล้าทำ เด็ดขาด 
ปากตรงกับใจ มีภาวะความเป็นผู้นำในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีต้องการความเช่ือมั่นและต้องการ
สร้างเสถียรให้เกิดขึ้นสังคม ภายหลังจากการท่ีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดความขัดแย้งอย่างหนัก
ราวปี พ.ศ.2557 จนทำให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตำแหน่งในขณะนั้นคือ ผู้บัญชาการทหารบก 
ร่วมกับกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมท้ัง ตำรวจ ดังนั้นส่ิงเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นความเป็นนำ
ของกองทัพในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

 
4.3.2  ภาพลักษณ์ทางการเมืองขณะเป็นหัวหน้า รัฐบาล 
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงนี้คือ เมื่อได้ดำรงตำแหน่งในฐานะ

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า รัฐบาล โดยเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในคราวประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ลงมติให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในการลงมติดังกล่าว
ต่อมามีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังในวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ภาพลักษณ์ในส่วนนี้จึงเป็น
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำประเทศท่ีต้องมีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สะท้อนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้ 



68 
 

ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้มีนักส่ือสารมวลชนคนหนึ่งมองว่า ความพยามยามท่ี
จะสร้างภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น อย่างรายการเดินหน้าประเทศไทย รวมท้ัง
รายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ไม่มีผลอะไรต่อการส่งเสริมหรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ในตัวพล
เอกประยุทธ์ เพราะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่า การพยายามเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาในบางกรณี ทีมงานท่ีเป็นบุคคลแวดล้อม อย่างข้าราชการการการเมือง มอง
รูปแบบการเปล่ียนภาพลักษณ์ท่ีขัดกับภาพลักษณ์ความเป็นจริงมากเกินไป จนทำให้ประชาชนอาจจะ
มองว่า ไม่ได้ทำอย่างจริงใจ เป็นเพียงความจงใจจะกระทบ ซึ่งท่ีสุดแล้วก็จะเกิดกระแสวิจารณ์ทางลบ
อยู่ เพราะส่ิงท่ีฝ่ายข้าราชการการเมืองแนะนำให้พลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้จากจิตใต้สำนึกความเป็น
ตัวตนของตัวพลเอกประยุทธ์ ส่วนความสำเร็จจากการพยายามเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ คือการแสดง
ตัวตนท่ีใกล้เคียงความเป็นทหาร อยากการออกกำลังการทุกวันพุธ การเตะตระกร้อ  

 
เมื่อ 2 วันก่อน ให้นายกฯไปถือป้ายไฟ เชียร์บีเอ็นเค ซึ่งมันขายไม่ออก สุดท้ายแล้ว
ประชาชนก็มองว่ามองว่าเฟค และก็โดนถล่มอีก โอเคแต่บางอย่างได้ อย่างการออกกำลัง
กาย เตะตระกร้อ ชกมวย อย่างเชิญนักมวลชิงแชมป์ไปพบ ซึ่งในส่วนจะมีเหมาะสมกับ
ประยุทธ์ ซึ่งจริงๆ อย่าไปฝืนเขา (นาย ว1, การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 

 
มุมมองเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน

บางกรณีเป็นการสร้างขึ้นโดยความจงใจ หรือกำหนดขึ้นไว้ เพิ่มมุมมองในตัวพลเอกประยุทธ์ เป็นไป
ในทิศทางท่ีต้องการ ซึ่งกระบวนการในลักษณ์นี้จะเป็นการกำหนดหรือจัดวางขึ้นโดยบุคคลแวดล้อม 
คณะทำงาน หรือ ข้าราชการฝ่ายการเมืองท่ีนายกรัฐมนตรี แต่งต้ัง หรือมอบหมายให้เป็นคณะทำงาน 
ซึ่งยกตัวอย่างบางกรณีท่ีนักข่าวคนหนึ่งพบเจอคนในคณะทีมงานได้จัดเตรียม นักเรียนกลุ่มหนึ่ง เพื่อ
รอถ่ายรูปกับพลประยุทธ์ ในขณะท่ีลงพื้นท่ีในต่างจังหวัด โดยการถ่ายภาพเป็นไปในลักษณ์ท่ีไม่ใช่ตัว
ในตัวพลเอกประยุทธ์ อย่างการถ่ายเซลฟี่ เพื่อจะเป็นการลดความเป็นทหาร ความเป็นคนแข็งกราว 
ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังบทสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 
บางครั้ง นายกฯ แกก็ไม่รู้นะว่าถูกสร้างภาพลักษณ์ เพราะบางครั้งมันจะเกิดจากคนรอบข้าง
แกสร้าง อย่างบางครั้งออกไปเปิดโครงการอยู่ต่างจังหวัด ทีมงานเตรียมคนมาถ่ายรูปด้วย 
แล้วสะกิดบอกนายกฯ ให้ทำท่าต่างๆ ซึ่งพอภาพออกมากมันก็ทำให้ดูว่านายกเป็นคนน่ารัก 
เข้าถึงง่าย (นาย ข4, การสัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2562) 
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อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งก็มองว่า ท่าทางของตัวพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดข้อดีต่อพลเอกประยุทธ์ เพราะเดิมนั้นจะถูกมอง
ภาพลักษณ์ความเป็นทหารได้ชัดเจน อีกท้ังตัดกับภาพท่ีเป็นความเคร่งขรึม ไม่มีความอ่อนโยน ซึ่งจะ
ถูกมองจากคนท่ีไม่ช่ืนชอบว่าไม่ดี ไม่มีความเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันการทำท่าทางกิริยา
เปล่ียนไปมีความอ่อนขึ้น จะทำให้พลเอกประยุทธ์เกิดความมีเสน่ห์ชัดเจนขึ้น ซึ่งต่อภาพลักษณ์
โดยรวม ซึ่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า  

 
ขณะเดียวกันท่ีแกมีกิริยาวาจาท่ีไม่ชวนฟัง บางครั้งท่ีแกก็มีลีลาวาทะศิลป์ ท่ีมีเสนห์ในตัว จน
ทำให้คนท่ีไม่ช่ืนชอบ อดท่ีจะไม่หัวเหราะหรืออมยิ่มจากการกระทำของแกได้ ซึ่งหากเทียบ
กับทักษิณหรือสนธิ คุณจะไม่มีโมเม้นนั้น อย่างการท่ีแกทำเป็นตลกหน้าตาย หรือทำปล่อย
มุขนิ่งๆ ผมว่าบางมุมมันทำให้แกน่ารัก (นาย ว1, การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 
 
นอกจากนี้  ยังมีมิติท่ีภาพลักษณ์เชิงลบท่ีเกิดจากบุคคลรอบข้าง อย่างการท่ีมีบุคคลใน

คณะรัฐมนตรี มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรี เนื่องจาก พบว่ามี
กระบวนการท่ีส่อถึงความไม่สุจริตต่อการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ของพลเอกประวิตร ซึ่งเป็นรัฐมนตรี
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ นอกจากนี้ยังเป็นคนสนิทสนม กับพลเอกประยุทธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเรียก
ความสนิทสนม ในระดับท่ีส่ือมวลชนต้ังฉายาว่า 3ป ประกอบด้วย ประวิตร ประยุทธ์ อนุพงษ์ (ป้อม) 

 
พี่มองว่า ส่ิงท่ีแกเสียนะ คือเรื่องพี่น้อง คือช่วงแรกเรื่องพี่น้องแก ถือว่าโดดเด่นมาก สุดท้าย 
กลับเป็นจุดท่ีทำให้ถูกมองในภาพลบ เพียงเพราะ บิ๊กป้อม แกไม่แสดงบัญชีทรัพย์ สินให้
ชัดเจน อย่างการยืมนาฬิกา เพื่อน แต่ทางกระบวนการคือไม่ผิดอะไร ซ้ำร้าย ยังไม่ถูก 
ป.ป.ช. ช้ีมูล และยังข้อครหา ว่า ป.ป.ช. ก็ตั้งคนสนิทมาเป็น จึงทำให้เกิดภาพลบอย่างรุนแรง
ต่อพลเอกประยุทธ์ กับรัฐบาล (นาย ข3, การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 
 
นอกจากนี้ ยังมีนักส่ือสารมวลชนท่านหนึ่ง มองเห็นในมิติเดียวกันว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์

ของพวกพ้อง จนทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จนกระท้ังจะต้องออกมาตอบโต้กระแสข่าวเพราะหากปล่อยไว้อาจจะมีผลกระทบได้
อย่างรุนแรงมากกว่าเดิม และพร้อมกันนั้น จะกระทบต่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์เชิงรุ่นพี่รุ่นน้อง 
ของหน่วยทางการทหารอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มคนท่ีเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงรากความเป็นผู้นำ
รัฐบาลท่ีมาจากกองทัพ ดังคำกล่าวที่ว่า 
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แน่นอนว่า ตรงนี้เป็นชัดเจนท่ี ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความเป็นพี่เป็นน้อง เพราะในเรื่องนี้
ท่านยังตัดไม่ขาด อย่างกรณีของพลเอกประวิตร วงค์สุวรรณ ท่ีไม่แสดงบัญชีทรัพย์สิน ท่ีเป็น
นาฬิกาหรูต่อ ป.ป.ช. ซึ่งกระแสสังคม ณ เวลานั้น มองว่าจะเป็นผลประโยชน์จากการดำรง
ตำแหน่งของท่าน ซึ่งต่อมามีการให้สัมภาษณ์ยันยืนความเป็นคนดีของพลเอกประวิตร ว่าจะ
เป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ และตลอดไป เพราะถ้าพลเอกประวิตรเป็นคนไม่ตนจะไม่คบ (นาย ข
5, การสัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2562) 
 
นอกจากนี้ มีมุมจากนักวิชาการท่านหนึ่งมองว่าภาพลบในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น 

เกิดจากการท่ีปล่อยให้คนรอบข้างมีการทุจริต ต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ซึ่งย่อมมีผลโดยตรงต่อตัว
พลเอกประยุทธ์ ในฐานะท่ีตนเป็นนายกรัฐมนตรี อีกท้ังกระบวนการตรวจสอบต่างๆ ก็ไม่มีความ
ชัดเจนไม่สามารถต่อให้ สังคมเกิดความเข้าใจได้ตรงจริงใจ โดยยกตัวอย่างกรณี ท่ีนายดอน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถือหุ้นในธุรกิจส่ือสาร หรือรวมไปถึงนายอุตตมะ มีการ
ทุจริตขณะเป็นผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ซึ่งส่ิงเหล่าท่ีเกิดขึ้น มีความพยามยามไม่ให้ความสนใจ เพื่อ
ปล่อยให้สังคมหายหรือเลิกสงสัยโดยใช้เวลาในการทำให้สังคมลืมเลือน ดังคำกล่าวของนักวิชาการ
ด้านการส่ือสารท่านหนึ่งว่า “การยินยอมให้คนใกล้ตัว ทำหน้าท่ีไม่ท่ีไม่สุจริต ถ้าคุณรู้ว่า คนใกล้ตัวรุ่น
พี่รุ่นน้องทำอะไรท่ีมันไม่สุจริต คุณจะต้องจัดการ เพราะมันไม่ ดูเหมือนโปร่งใส ซึ่งมันจะสะท้อนถึง
ภาวะความเป็นผู้นำในส่วนนี้ของคุณ” (นาย ว5, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการรักษาภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นักส่ือสารมวลชน 
ท่านหนึ่งมองว่าการวางระยะห่างระหว่างพลเอกประยุทธ์ กับบุคคลรอบนอก ท่ีพยามยามเข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นผู้นำรัฐบาล ประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์ มีความระมัดระวังประเด็น
ในเรื่องภาพลักษณ์สูง พยายามแสดงให้ เห็นว่ารักษาระยะห่างเอา ไว้ในระยะท่ีจะต้องมีการ
ติดต่อส่ือสารจะต้องอยู่ระดับท่ีเป็นเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่า หากจะติดตามจะต้องเป็นเวลางาน หรือ
คุยงานเท่านั้นและไม่มีวาระแอบฝากทางผลประโยชน์ท่ีชัดเจนมากเกินไป ดังคำกล่าวที่ว่า “พี่ว่าการ
วางตัวของแกมีความระมัดระวังตัวเองสูง คือเท่าท่ีทราบไม่มีนักธุรกิจคนไหนท่ีแกให้เข้าไปพบท่ีบ้าน 
คือการเข้าถึงได้ง่ายๆ อาจจะทำให้คนเอาไปเคลมได้ว่า เข้าถึงนายก อะไรอย่างนี้ หรือมีอะไรให้กูช่วย
ได้นะ เข้าถึง ซึ่งท่ีสุดมันจะเป็นส่ิงท่ีสะท้อนกลับมา” (นาย ข2, การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 

กล่าวโดยสรุปภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงขณะเป็นหัวหน้า รัฐบาล
เริ่มมีภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมภาพลักษณ์ของทหารเริ่มมีความเปล่ียนแปลง
เป็นนักการเมืองมากขึ้นบุคลิกและกิริยาเปล่ียนไปมีลีลาของนักการเมืองทำให้พลเอกประยุทธ์เกิด
ความมีเสน่ห์ชัดเจนขึ้น เริ่มมีความระมัดระวังและพยายามแสดงให้เห็นว่ารักษาระยะห่างในการ
สัมภาษณ์กับนักข่าว ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในเชิงลบในช่วงนี้คือ การ
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ช่วยเหลือบุคคลรอบข้างผลประโยชน์ของพวกพ้อง จนทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
4.3.3  ภาพลักษณ์ทางการเมืองหลังรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ เมื่อดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองและอยู่ในแวดวงการเมือง ตัวพลเอกประยุทธ์เริ่มมีภาพลักษณ์และท่ีมีท่าที
เปล่ียนไปเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สะท้อนให้
เห็นความเปล่ียนแปลงในภาพลักษณ์ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ในส่วนมุมมองการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ามีผลสำเร็จในการ
ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์เช่นใด มุมมองนักส่ือสารมวลชนมองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่สามารถ
ให้ความเห็นในเชิงสำเร็จหรือไม่เสร็จรวมท้ังเป็นผลดีหรือผลลบ ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เนื่องจากนักส่ือสารมวลชน กับตัวพลเอกประยุทธ์ เปรียบเป็นแหล่งข่าว ซึ่งนักข่าวมีหน้าท่ีซักถามหรือ
สะท้อนความคิดเห็นของประชาน อีกท้ังทำหน้าท่ีส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชน ดังนั้น การให้คำตอบ
ในลักษณ์ดังกล่าวอาจจะไม่มีความชัดเจน เพราะจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าคิดอย่างไร โดย
สอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนักส่ือสารมวลชนท่ีให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

 
จริงๆ แล้วนักข่าวมีหน้าท่ีนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนความคิดหรือรวมท้ังแสวงหา
ข้อเท็จจริงแทนประชาชน ดังนั้นนายกฯ ก็เปรียบเป็นแหล่งข่าวท่ีเราต้องแสวงหาข้อมูล 
ฉะนั้นแล้วคำตอบถึงความสำเร็จในการเปล่ียนนุ่มนวลลงนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนท่ีจะ
มอง หากเป็นพวกไม่ชอบอยู่ ก็อาจจะไม่ชอบ หรือพวกชอบอยู่แล้วก็อาจจะเท่าเดิม ดังนั้น 
ผมว่าแล้วแต่ใครจะมอง (นาย ข5, การสัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2562) 
 
สอดคล้องกับมุมมองนักส่ือสารมวลชนคนหนึ่งมองว่า มิติภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา มีความเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และบริบทของเวลาเป็นประการสำคัญ ซึ่งมองเห็น
การเปล่ียนแปลงเป็นในลักษณะท่ีมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ ในรูปแบบความเป็นนักการเมืองเพิ่มขึ้น 
อย่างการแสดงท่าทาง กิริยาวาจา ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือในระหว่างอยู่ในตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ช่วงปี พ.ศ.2557-2559 มีบุคลิกท่ีเคร่งขรึม ติดความเป็นทหาร ใช้วิธีการส่ือสารเชิง
อำนาจ และการทำงานมุ่งเน้นส่วนกลาง หรืออยู่ในระดับกระทรวง ทบวง  กรม จากนั้น ในช่วง  
พ.ศ.2560-2561 มีความเป็นนักการเมืองเพิ่มขึ้น มีการลงพื้นท่ี การแสดงออกหรือส่ือสารเชิง
ปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ความนุ่มนวลการในส่ือสาร หลีกเล่ียงการพูดในท่ีสาธารณะมากเกินไปเพื่อไม่เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อย่างไรตาม การเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกล่าว เป็นการเปล่ียนโดยมีวาระซ่อน
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เร้น ท่ีจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง โดยผ่านวิธีการเลือกต้ัง เพื่อลดแรงเสียดทานจาก
ภายนอกประเทศ และให้เกิดมุมมองท่ีเป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  

 
ช่วงท่ีเปล่ียนไปของนายกฯ ก็เพราะปูทางเพื่อได้อยู่ต่อ อย่างการเข้ามาช่วงแรก 57 -58  
มาใหม่ๆ พูดอะไรก็โมโห ก็เข้าใจว่าช่วงนั้นมันมีแรงกดดัน อย่างเรื่องการประมงผิดกฎหมาย
ท่ีจะต้องแก้ หลังๆ พอเห็นว่าต้องอยู่ต่อก็จะต้องเปล่ียนไป ปรับจนกระท้ังว่าเห็นได้ชัดมาก 
อย่างเมื่อก่อนไม่เคยลงพื้นท่ีเลย ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการท่ี ครม.จะต้องลงพื้นท่ี ซึ่งปกติ
แล้วการลงพื้นท่ีของ ครม. คือ ฐานเสียง สร้างฐานเสียง สร้างความนิยม ซึ่งแรกๆ รัฐบาลไม่
มี ซึ่งการลงพื้นท่ีพึ่งจะมีหลังๆ ในช่วงการตังพรรค (พลังประชารัฐ) นี้แหละ ลงพื้นบ่อยๆ ลงถี่
มาก จนนักข่าวเองยังเหนื่อยจนปรับแทบไม่ทัน (นาย ข2, การสัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2562) 
 
อย่างไรก็ตาม มีมุมมองของนักวิชาการคนหนึ่งมองว่า การเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ในตัวพล

เอกประยุทธ์ นั้นนอกจากจะปรับจากตัวเองแล้ว ยังมีการปรับไปในทิศทางท่ีเกิดกระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี  พ.ศ.2561 คือ ช่วง
ก่อนการเลือกตั้ง มีทีมงานท่ีพยายามเปล่ียนจุดด้อยในตัวพลเอกประยุทธ์ มาเป็นจุดแข็งโดยใช้วิธีการ
ส่ือสารในลักษณะท่ีนุ่มนวลลง เพราะภาพลักษณ์โดยรวม จะถูกมองว่าเป็นคนแข็งกร้าว ซึ่งต้องพยายาม
เปล่ียนภาพลักษณ์จากลักษณะกล่าวให้ผู้ฟัง หรือประชาชนท่ีติดตาม คล้อยไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

 
อย่างเช่นรองหัวพรรคพลังประชารัฐ สุวิทย์ ก็ได้รวบรมเอาจุดเด่นในตัวพลเอกประยุทธ์ 
ลักษณะสำคัญท่ีทำไมพรรคพลังประชารัฐจึงเลือกเอาพลเอกประยุทธ์ มาเป็นแคนดิเดต 
นายก ได้รวมเอาลักษณะเด่น 11 กว่าอย่างมาไว้ด้วยกับ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในช่วงหาเสียง
เลือกต้ัง อย่างเช่น ความผู้นำ ตรงไปตรงมา เป็นผู้นำความสงบกลับ เสียสละเพื่อชาติ เป็น
นายกมีวิสัยทัศน์ ตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่นอมมินีใคร กล้าตัดสินใจท่ีใครก็ไม่สามารถทำได้ 
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อย่างช่วงหลาย สัมผัสถึงความนุ่มนวลได้เลย เช่น ประชาชนเข้าถึงได้ 
มีความเป็นมนุษย์สูง มีรอยยิ้มท่ีสัมผัสได้ถึงความจริงใจ เข้าถึงจิตใจของประชาชน มีอารมณ์ขัน 
(นาย ว6, การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีมิติของการเปล่ียนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจาก

พิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจ คือการปรับเปล่ียนตัวตนในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปล่ียน
เพื่อท่ีจะปรับเข้าสู่การได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ ต่อ
สาธารณะในถ้อยคำท่ีมีความนุ่มนวล มีวาจาท่ีพยามสนิทสนมกับนักข่าวมากขึ้น โดยท่ีปรากฏได้อย่าง
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ชัดเจน คือ ช่วงเวลาก่อนการเลือกต้ัง ท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีผิดจากเดิม อย่างในช่วงท่ีเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางการเมืองเริ่มยังติดบุคลิกท่ีเคร่งขรึม และนอกจากนี้ ยังเปล่ียนไปในทิศทางท่ีจะทำให้ประชาชน
รู้สึกถึงความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  

 
ส่ิงท่ีเห็นว่ามีความพยายามท่ีจะปรับตัวตลอดเวลา คือการใช้คำพูด โดยเฉพาะในช่วงการ
เลือกต้ังท่ีผ่านมาในฐานะท่ีถูกเสนอช่ือในนามพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีความ
พยายามท่ีจะสร้างภาพเป็นลุงตู่ใจดี ให้ทดแทนภาพลักษณ์ความเป็นทหาร ท่ีบุคลิกแบบเข็ง 
และมองว่า ทำได้เฉพาะบางเวลา เนื่องจากไม่ใช้บุคลิกภาพท่ี ติดตัวมาก (นาย ข5 ,  
การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 

 
นอกจากนี้ ยังมีเพิ่มเติมต่อการเปล่ียนแปลงตัวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็นมิติด้าน

กระแสสังคม ซึ่งเป็นจากผลการสัมภาษณ์พบว่า เป็นไปในแนวทางท่ีเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของพล
เอกประยุทธ์ โดยเกิดจากกระแสสังคมมีส่วนต่อการเปล่ียนแปลง หากมองในมุมมองประชาชน ถือมี
การปรับตัวมากขึ้น รวมท้ังกระแสท่ีเป็นนโยบายบัตรคนจนทำให้ได้รับกระแสนิยมมากขึ้น ในกรณี
สร้างภาพลักษณ์ช่วงการหาเสียงเลือกต้ัง ก็เป็นตัวช้ีวัดได้ชัดเจนสุดท่ีต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งใน
ช่วงแรกก่อนมีการเลือกต้ัง มีการวิเคราะห์ว่า นโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ 
ได้รับความนิยมเพิ่ม จนกระท้ังผลสะท้อนได้ช้ีให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ โดยนำ
นโยบายมาเป็นส่ือหลักในการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ 

 
 ช่วงแรกก่อนจะเลือกต้ัง นักข่าวหลายคนก็มองว่า นโยบายบัตรคนจน จะไม่สร้างความนิยม

ให้กับพลเอกประยุทธ์ เพราะกระแสช่วงนั้น เป็นกระแสในการต้องการประชาธิปไตย 
ต้องการจะเข้าสู่การเลือกตั้งนายกคนใหม่ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ได้มาถึง 8 ล้านกว่าเสียง (นาย ข3, 
การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 

 
นอกจากนี้ ในประเด็นเดียวกันภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องความ

เป็นผู้นำท่ีทำให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ การแก้ไขปัญหาความสงบในบ้านเมือง ท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 
โดยเฉพาะมิติท่ีเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง รัฐบาลพลเรือนขาดเสถียรภาพในการ
บริหารงาน “เพราะรัฐบาลมีอำนาจเต็ม ควบคุมสถานการณ์ความสงบในบ้านเมืองได้ดี สนใจทำงาน
เพื่อบ้านเมือง ประกอบกับการท่ีสังคมต้องการผู้ท่ีมีความเข้มแข็ง ซึ่งในช่วงเวลาท่ี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก้าวสู่อำนาจนายกรัฐมนตรีนั้น สังคมเกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่าง
ชัดเจน” (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) ท้ังนี้ ยังสอดคล้องกับบทให้สัมภาษณ์ของ
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นักวิชาการ ด้านการส่ือสารท่านหนึ่งมองว่า“การเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ ในขณะนั้นว่าได้รับการ
ยอมรับ เพราะบ้านเมืองขัดแย้งกันมานานมากหาทางออกไม่ได้ และในความเห็นก็สมควรจะเข้ามาต้ัง
นานแล้วด้วยซ้ำ (นาย ว5, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) 

 
ส่วนข้อด้อยนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างน้อย การ
ควบคุมทางอารมณ์อยู่ระดับท่ีโมโหง่าย เมื่อเกิดการยั่วยุจากนักข่าว พร้อมกันนั้นวาทะเจรจา
ห้าวหาญ ไม่มีความนุ่มนวล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมาคือการรับราชการทหาร
มาโดยตลอด จึงติดกับรูปแบบการส่ือสารเป็นแบบ ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ี
เป็นการตรงไปตรงไม่อ้อมค้อม มุ่งเน้นในการส่ือโดยตรง ไม่ต้องการคำตอบโต้หรือคำถามท่ี
ขัดแย้งต่อความคิดของตนเอง อย่างเช่นกรณีท่ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ต่อ
นักข่าว ซึ่งต่างจากการเป็นผู้บังคับบัญชาส่ังผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะด้วยความเป็นทหารเลย
พูดจาแบบห้าวๆ อยากให้มองด้วยผลงาน ไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง เราควรให้มองถึงการทำงาน
เป็นทีม ไม่มีใครท่ีดูดีไปหมดทุกเรื่อง แต่ข้อด้อยเหล่าได้ทำร้ายประเทศชาติบ้านเมือง พี่ว่าจึง
เป็นข้อด้อยท่ีรับได้ (นาย ก,1 การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) 
 
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองในประเด็นเดียวกันซึ่งมองว่าข้อด้อย ของตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นั้น คือการส่ือสารในลักษณะการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนท่ีเย่ินเย้อ มากเกินไปทำให้ส่ือนำเอา
อากัปกิริยาของการให้ สัมภาษณ์ไปส่ือความหมายในลักษณ์ท่ี  เป็นภาพลักษณ์ ท่ีไม่ ดี ต่อตัว
นายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น ส่ิงสำคัญการให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งควรจะกระชับและรวบรัดเฉพาะ
ประเด็นท่ีสำคัญ จะทำให้ส่ือนำเอาไปตีความได้น้อยลง  

 
พี่มองว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีท่ีผ่านมา พูดมากเกินไป มันทำให้ยากต่อการ
ควบคุมภาพลักษณ์ ต่อตัวเขาเอง และอีกอย่างจะทำให้ทีมงานท่ีช่วยในเรื่องการแก้ข่าว จะ
ทำงานได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ มีโซลเซียลมีเดีย จะนำมาใช้ในการจดบันทึกข้อมูล 
และให้สามารถนำไปเปล่ียนสาระสำคัญได้ใหม่ ในทางจะทำให้ใจผิดได้ (นาย  ก4, การ
สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2562) 

 
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองของนักการเมืองคนหนึ่งมองว่า การส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ใช้วิธีการตอบคำถามต่อส่ือมวลชนโดยใช้อารมณ์มากกว่าการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งท่ี
ผ่านมานายกรัฐมนตรีหลายคน พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการให้สัมภาษณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการแสดง
อารมณ์มากกว่าการให้เหตุท่ีน่าเช่ือถือ ดังนั้นเพื่อให้ผลสะท้อนถึงภาพลักษณ์จนเกิดความเสียหายควร
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จะหลีกเล่ียงการส่ือสารท่ีเป็นให้เหตุผลพอสมควรแล้วก็ควรจะเลือกใช้วิธีการท่ีจะเดินออกจากพื้นท่ีให้
สัมภาษณ์ เพราะจะได้เป็นการลดแรงเสียดทานในการพูดคุยหรือตอบโต้ต่อนักข่าว  

 
ในฐานะนักการเมืองคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการท่ีจะให้สัมภาษณ์กับส่ือ จะผู้นำ
ระดับไหนก็ควรจะต้องทำ ส่วนเทคนิคหรือวิธีการก็แล้วแต่คนท่ีจะเลือกต้ังใช้ บางคนอาจจะ
เลือกใช้วิธีการให้ความรู้ บางคนเล่ียงไม่ตอบ แต่มันจะเป็นด้านลบทันสำหรับพลเอกประยุทธ์ 
เพราะคนใช้วิธีการถามย้อน คือจริงๆ นักข่าวเขาไม่ต้องการอะไรมากนอกจากข้อมูล ต้อง
หลีกเล่ียงการตีปิงปอง ไม่ใช่ถามมาตอบโต้ไป (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2562) 
 
อย่างไรก็ตาม จากประเด็นดังกล่าวนักการเมืองได้มองวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิด เพื่อจะได้

หลีกเล่ียงการใช้อารมณ์อยู่เหนือคำตอบท่ีว่า ควรจะปรับปรุงในเรื่องใช้เทคนิคในการตอบคำถามต่อ
ส่ือมวลชน เพราะทุกอย่างท่ีสะท้อนออกมาจากตัวนายกรัฐมนตรี จะถือว่าเป็นภาพลักษณ์ท่ีประชาชน
จะมองเห็นดังนั้นการรักษาภาพลักษณ์เอาจึงเป็นส่ิงสำคัญ ดังนั้น บางกรณี เมื่อไม่มีข้อมูลในการตอบ
คำถามก็ควรจะยุติการให้สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการขอบคุณแล้วเลือกเดินออกจากพื้นท่ี ท่ีนักข่าว เพื่อ
จะได้ง่ายก็ตามควบคุมข้อมูลท่ีจะออกจากตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี  

 
ในบางครั้งเมื่อตอบคำถามหมดแล้ว ก็ควรจะเลือกเดินหนี และควรใช้วิธีการบอกว่าขอบคุณ
ครับ เมื่อหมดคำถาม เพราะเมื่อเราสอนนายกฯ หรือผู้บริหารหลายคน เราจะพยายามไม่ให้
ตอบโต้มาเกิน (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2562) 
 
นอกจากนี้ ยังมีมิติท่ีเป็นมุมมองของนักวิชาการท่านหนึ่ง ได้มองถึงข้อด้อยในตัวพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้น ซึ่งมองว่าช่วงแรกท่ีก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ด้วยวิธีการเกิดจากวิกฤติทางการเมืองนั้น มองว่าการส่ือสารต่อสาธารณะของตัวพลเอกประยุทธ์ มี
ความเป็นธรรมชาติ เพราะมีจากภูมิหลังการราชการทหาร ซึ่งทำให้ยังต้องติดกับบุคลิกการส่ือสารใน
ลักษณ์ดังกล่าว โดยเป็นการส่ือสารเชิงอำนาจ ใช้อารมณ์มากกว่ากลยุทธ์ในการส่ือสาร การแสดงท่าที
ต่างๆ ส่ือการมีอำนาจ สามารถควบคุมสถานการณ์ในทุกมิติได้ ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว ส่ือ
มวลนั้น ควรท่ีจะต้องเคารพในบทบาทหน้าท่ีซึ่งกันและกัน เพราะส่ือมวลชน ถือเป็นผู้ท่ีทำหน้าท่ี
ส่ือสารแทนประชาชน ท้ังนี้จึงได้สอดรับกับมุมมองจากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านการส่ือสารคน
หนึ่งว่า  
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การส่ือสารของเขามักจะใช้อารมณ์ในการตอบโต้ต่อนักข่าว การแสดงท่าทีต่างๆ ใช้วิธีการพูด
เชิงอำนาจ ฉันอยากจะพูดอะไรฉันก็จะพูด ไม่สนใจใคร ไม่รักษาน้ำใจ ซึ่งวิธีการส่ือสารต่อ
นักข่าว ซึ่งจะต้องเป็นข่าวอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้น (นาย ว5 , การ
สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562)  
 
อย่างไรก็ตาม มีมุมมองเพิ่มเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ท่ีเยิ่นเย้อ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมจนนำไปสู่การท่ีจะทำให้ความเช่ือมั่นต่อตัวนายกรัฐมนตรีมี
น้อยลง หรืออาจจะขาดความน่าเช่ือถือได้มากยิ่งขึ้น เนื่องการท่ีนายกรัฐมนตรีส่ือสารกับนักข่าวมาก
เกิน ในมิติทางการเมืองท่ีผ่านมา นายกรัฐมนตรีจะหลีกเล่ียงการให้สัมภาษณ์ท่ีปราศจากข้อมูลในบท
สนทนา เพราะจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง จนนำไปตีความให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ อีกท้ังจะเป็นการป้องกันการตอบโต้ทางอารมณ์กับนักข่าวด้วยอีกหนึ่งทาง 

 
 ในอดีตท่ีผ่านของนายกรัฐมนตรี จะมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการให้สัมภาษณ์ เพราะหาก

เกิดความผิดพลาดจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวรัฐบาลในทันที ซึ่งท่ีผ่านมา นายกรัฐมนตรี 
หลายคนจะใช้วิธีการปฏิเสธ ให้ข้อมูลนั้นยังไม่แน่ชัด และจะเดินออกจากกลุ่มนักข่าวในทันที 
ซึ่งจะเป็นการควบคุมภาพพจน์ไปในตัวด้วย (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562)  

 
ผลจากการสัมภาษณ์นักการเมือง ในมิติท่ีเป็นจุดแข็ง ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มองเห็นถึงความห้าวหาญ มีการบริหารจัดการทำงานได้อย่างเป็นระบบ อย่างการจัดการปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีเหมืองทองอัครา ท่ีประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอันเป็น
จากปัญหาฝุ่นละออง จากการดำเนินกิจการของเอกชนท่ีรัฐอนุญาตให้สัมปทาน โดยตัวพลเอก
ประยุทธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และนอกจากนี้ใน
เรื่องการบริหารจัดการปัญหาการลักลอบดำเนินการกิจประมงอย่างเป็นกฎหมาย ท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาพรวมระบบเศรษฐกิจ ก็มีความกล้าท่ีเข้ามาบริหารจัดการจนสามารถกอบกู้ภาพลักษณ์กิจการการ
ประมงให้กับประเทศจนสำเร็จ ดังคำกล่าวว่า  

 
ท่านเป็นผู้นำมีความห้าวหาญ มีความกล้าท่ีจะปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปราบปรามผู้บุกรุกป่า
อย่างจริงจัง และการกระทำหลายๆ เรื่อง อย่างหนี้นอกระบบ การปราบปรามยาเสพติด 
อย่างเช่นเหมืองทองอัครา เพราะมีข้อสงสัยว่าประชาชนจะได้รับความเดือนร้อน ปัญหา
มลพิษ แต่ท่านก็จะกล้าหาญท่ีจะทำแบบนี้ (นาย ก1, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) 
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ส่วนมิติของการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์การแสดงออกของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ต่อสาธารณะมีการเปล่ียนแปลงเรื่อยมาก อย่างเช่นในช่วงแรกของการเข้าสู่อำนาจนายกรัฐมนตรี  
การวางบุคลิกภาพจะต้องมีความเคร่งขรึม วางภาพลักษณ์ท่ีจะแสดงให้ถึงความเข้มแข็ง เพื่อจะทำให้
สามารถควบคุมสามารถจากปัญหาความมาสงบ ปัญหาความจัดแยงอย่างรุนแรงในสังคมได้ เนื่องด้วย
ภาพลักษณ์ท่ีจะแสดงออกไป ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะควบคุมบังคับบัญชา ข้าราชการหรือทหารได้อย่าง
เต็มท่ี และให้เกิดความเกรงกลัว ท่ีจะไม่ปฏิบัติตามคำส่ังอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการปรับต่อ
ปรากฏให้เห็นได้ในช่วงปี พ.ศ.2561-2562 ท่ีพลเอกประยุทธ์ ลดความเคร่งครึม และแสดงออกอย่าง
อ่อนหวานมากขึ้น ส่ือสารกับนักข่าวได้อย่างเป็นกันเอง ทักทายโดยอาศัยอากัปกริยาท่ีทำให้เห็นได้ว่า 
นายกรัฐมนตรีเป็นคนตลก หยอกล้อ ยิ้มให้กับนักข่าวเพื่อเป็นการลดภาวการณ์ตึงเครียด 

 
พี่ว่านายกรัฐมนตรีพยายามปรับภาพลักษณ์มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น มีการยิ้มให้กับนักข่าว 
ท่านพยายามเข้าใจในบริบทการบริหารจัดการทางการเมืองได้มากยิ่งขึ้น หรือมแม้กระท่ังการ
ให้สัมภาษณ์ในบริบทท่ีผ่อนคลายกับนักข่าว ซึ่งไม่เหมือนช่วงแรกท่ีท่านเข้ามา เพราะยัง
ติดตามเป็นทหารอยู่ (นาย ก1, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562) 
 
ท้ังนี้ ยังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในจุดแข็ง คือการมีอำนาจทางนิติบัญญัติท่ีสามารถควบคุม

สถานการณ์ให้อยู่ในความสงบได้ จึงทำให้สามารถบริหารจัดได้อย่างสะดวก ปราศจากข้อผูกมัดทาง
นิติบัญญัติเหมือนรัฐบาลพลเรือนปกติ ท่ีจะต้องมีระบบกลไกลทางรัฐสภา ในการตรวจสอบ “รัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ เป็นรัฐบาลท่ีเข้ามาในรูปแบบท่ีเป็นการเข้าควบคุมอำนาจ ฉะนั้นการจะทำอะไรจึงมี
อำนาจเต็ม ทำงานได้อย่างเต็มท่ี ส่ังการได้อย่างรวดเร็ว” (นาย ก2 , การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 
2562)  

อย่างไรก็ตาม ในมิติการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์มีอีกมุมมองท่ีทำให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ 
มีความพยายามท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงให้ดูมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย อย่างเช่นการท่ีพลเอกประยุทธ์ เปิดใช้งานส่ือโชเชียลมีเดีย และตอบโต้ทันทีท่ีเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น และในมิติของส่ือเหล่านี้ท่ีทำให้ประชาชนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับมายังตัว 
พลเอกประยุทธ์ ได้โดยตรงผ่านการแสดงความคิดเห็น ต่างๆ ในประเด็นทางเกิดขึ้นและเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อตัวพลเอกประยุทธ์ อย่างกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งภายในกระบวนแต่งต้ัง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ ก็ได้ใช้วิธีการคือมีหนังสือขอโทษต่อประชาชน ซึ่งจะสะท้อน
ถึงความใส่ใจประชาชนของนายกรัฐมนตรี ด้วย  
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พี่ว่า นายกรัฐมนตรี เป็นท่ีสนใจกระแส Social นะ ซึ่งมองถึงการท่ีแกสนใจประชาชนว่า
กำลังยังมองภาพลักษณ์ยังไงอยู่ เป็นบวกหรือเป็นลบ ซึ่งสะท้อนว่าแกสนใจในภาพลักษณ์ ท่ี
จะสร้างเช่ือมั่นสามารถบริหารจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ โดยสังเกตการณ์ท่ี เกิดความขัดแย้ง
ในบังแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี ในโควต้าของพลังประชารัฐ จนเกิดกระแสด้านท่ีไม่ดี จึงให้ตัว
นายกรัฐมนตรี จะของออกมาขอโทษประชาชน (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 
2562)  
 
อย่างไรก็ดี มิติท่ีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โฮชา บางกรณีเป็นการ

สร้างระเบียบวาระให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเบ่ียงเบนประเด็นหรือกระแสด้านลบท่ีมีต่อพลเอกประยุทธ์ 
ซึ่งจะต้องกระทบถึงภาพรวมการบริหารราชการของรัฐบาล ดังนั้นการสร้างกระแสขึ้นมาใหม่ท่ี
สามารถทำให้ประชาชนสนใจ จะเป็นการแก้ไขสถานการณ์เกิดขึ้นได้ 

 
ผมมองว่าบางเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นการสร้างวาระทางสังคมขึ้นมาใหม่ เพื่อกลบเกล่ือน
กระแสข่าวท่ีเป็นภาพลบของรัฐบาล เพื่อทำให้ประชาชนสนใจในประเด็นอื่นมากกว่าสนใจ
การทำงานของรัฐบาล (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562)  
 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของตัวนายกรัฐมนตรีนั้น ตัวตนจริงๆ 

ของพลเอกประยุทธ์ กับภาพลักษณ์ท่ีสาธารณะเห็น ค่อนข้างท่ีจะไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากว่า 
บุคลิกท่ีพบเห็นในส่ือ เป็นบุคลิกท่ีมีมาต้ังแต่ยังรับราชการทหาร ซึ่งจะพูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา แต่
อาจจะเปล่ียนแปลงเล็กน้อยเมื่ออยู่บทบาทนายกรัฐมนตรี ตามเวลาและสถานการณ์ ดังคำกล่าวว่า 
“เท่าท่ีเคยเห็นมา ตัวตนจริงๆ ของแก เป็นคนอย่างนี้แหละ บทจริงจังก็จริง แต่บทท่ีจะต้องตลกไม่
เป็นทางการอะไรมาก แต่จะเป็นคนเฮฮา ดังนั้นหากจะมองว่ามีกระบวนการชัดเจนหรือไม่ ส่วนตัว
มองว่าไม่มี” (นาย ก2, การสัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2562)  

 
อย่างไรก็ตาม ในมิติทางวิชาการมองถึงความเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ 

นั้น นักวิชาการด้านการส่ือสารคนหนึ่ง มองว่า การสร้างภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุขให้กับคนไทย นั้นเป็นการส่ือสารท่ีพยายามใช้
วิธีการส่ือสารในรูปแบบเดิม การส่ือสารเชิงอำนาจท่ีเน้นการส่ือสารทางเดียว อีกท้ัง การส่ือสารยังใช้
เนื้อหาท่ีให้เข้าใจได้ยากและเป็นเรื่องท่ีประชาชนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว จะท้ายท่ีสุดประชาชนก็จะ
เริ่มไม่ให้ความสนใจ พร้อมกันนั้นการส่ือสารใช้วิธีการออกอากาศท่ีมีความถ่ีของช่วงเวลามาก อาจจะ
ทำให้ผู้ชมเกิดความรำคาญ อีกท้ัง ช่วงเวลาท่ีออกอากาศเป็นเวลาท่ี ประชาชนต้องการความผ่อน
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คลายหลังจากการทำงานท้ังสัปดาห์ ซึ่งควรจะต้องเป็นรายการท่ีมุ่งเน้นให้ความบันเทิง ท้ังนี้การ
ส่ือสารของรัฐบาลไม่หยิบยกการนำเสนอเนื้อหาท่ีให้ช่องทางออนไลน์มากเท่าท่ีควร เนื่องจากส่ือ
ออนไลน์ในปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อการรับรู้มากกว่า
การออกอากาศทางส่ือรูปแบบเดิม อีกท้ังส่ือออนไลน์ก็ยังสามารถรับข้อมูลสะท้อนจากประชาชน
โดยตรงได้ อย่างไรก็ดีได้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิชาการด้านการส่ือสารคนหนึ่งว่า 

 
การส่ือสารของรัฐบาลเขามุ่งเน้นการส่ือสารแบบเดิม เน้นรูปแบบส่ือหลักซึ่งคนไม่ให้ความ
สนใจแล้ว หรืออาจจะลดความสนใจแล้ว จริงๆ รัฐบาลอยากเป็นเป็นรัฐบาล 4.0 ด้วยซ้ำ แต่
ไม่หัดประยุกต์ใช้ส่ือสมัยใหม่ และเดียวนี้ใครก็เสพส่ือผ่านมือถือ ผ่านออนไลน์กันหมดแล้ว 
หมดยุคท่ีจะต้องนั้นรอเปิดทีวีรอดูรายการอีกต่อไป ท่ีสำคัญเดียวนี้รัฐบาลทำงานง่ายกว่า
เพราะในอินเตอร์เน็ต คนมันสามารถแสดงความเห็นได้ ก็ไปนำเอาส่ิงท่ีเขาแสดงความเห็นแห
ละมาปรับปรุงไม่ดีกว่าหรือ (นาย ว5, การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) 
 
อย่างไรก็ตาม มีนักการเมืองได้ให้ความเห็นไปในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับการวางภาพลักษณ์

ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งมุมมองนักการเมืองบอก
ว่า เป็นตัวของตัวเองดีท่ีสุด ซึ่งการเป็นตัวตนของตนเองจะเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ ไม่เป็น
การสร้างภาพมากเกินไป หรือในบางกรณีอาจจะแสดงความเป็นตัวตนบ้างในกิริยาเหมาะสมและไม่
ทำให้ประชาชนมองแล้วย้อนแย้งกับความเป็นจนเกินไป  

 
ท่ีจริงแกเป็นตัวของตัวเองดีท่ีสุดแล้ว เพราะมุมแกก็มีความน่ารัก ทำให้ยิ้มได้ ซึ่งบางอารมณ์
ถ้าแกเฟค เพื่อจะเปล่ียนภาพลักษณ์ ไม่เหมือนจะใช่เป็นตัวแก และประชาชนเขาก็มองออก 
ดังนั้นเป็นตัวเองแหละดีแล้ว เพียงแต่ควรจะต้องลดความเป็นเจ้าอารมณ์บ้าง เพราะต้องไม่
ลืมว่าปัจจุบันคุณคือนักการเมือง คือนายกรัฐมนตรี คุณจะส่ังใครเมื่ออยู่ในค่ายทหารไม่ได้
(นาย ก 4, การสัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2562) 
 
กล่าวโดยสรุปการเปล่ียนแปลงภาพลักษณฺทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

หลังรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 สะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และบริบทของ
เวลาเป็นประการสำคัญ ท่าทีของพลเอกประยุทธ์มีความเป็นนักการเมืองเต็มตัว โดยการแสดงท่าทาง 
กิริยาวาจา ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือในระหว่างอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ช่วงปี  
พ.ศ.2557-2559 มีบุคลิกท่ีเคร่งขรึม ติดความเป็นทหาร ใช้วิธีการส่ือสารเชิงอำนาจ และการทำงาน
มุ่งเน้นส่วนกลางหรืออยู่ในระดับกระทรวง จากนั้น ในช่วง ปี พ.ศ.2560-2562 พลเอกประยุทธ์เริ่มมี



80 
 
ความเป็นนักการเมือง มีการลงพื้นท่ี การแสดงออกหรือส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์มากขึ้น น้ำเสียงมี  
ความนุ่มนวลการในส่ือสาร หลีกเล่ียงการพูดในท่ีสาธารณะมากเกินไปเพื่อไม่เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี 
อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกล่าว เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีวาระซ่อนเร้น คือการก้าว
เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยผ่านวิธีการเลือกต้ัง เพื่อลดแรงเสียดทานจากภายนอก
ประเทศ และให้เกิดมุมมองท่ีเป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ท้ัง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ทางการเมืองหลังการทำรัฐประหาร 2) ภาพลักษณ์ทาง
การเมืองขณะเป็นหัวหน้ารัฐบาล และ 3) ภาพลักษณ์ทางการเมืองหลังรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.2560 สรุป
ได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีพัฒนาการในภาพลักษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีมีภาพลักษณ์
ของนายทหารผู้เข้ามายึดอำนาจ มีท่าทีท่ีเข้มขึง พูดจาตรงไปตรงมา ใช้อำนาจในการควบคุมด้วย
กฎหมายมาตรา 44 พลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้จึงยังมีภาพแทนของความเป็นทหาร มีภาวะความเป็น
ผู้นำ ความเด็ดขาด ความเป็นนักบริหาร นอกจากนี้  ยังมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยมีบุคลิกท่ีมีความกล้าพูด กล้าทำ เด็ดขาด ปากตรงกับใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ
ในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีต้องการความเช่ือมั่นและต้องการสร้างเสถียรให้เกิดขึ้นสังคม ในระยะ
ต่อมาเมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปช่ัวระยะ ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์เริ่มมีความ
เปล่ียนแปลงไปท้ังนี้เนื่องจากบุคคลรอบข้างรวมถึงทีมงานท่ีพยายามสร้างภาพลักษณ์ท่ีมองว่าจะช่วย
ให้ประชาชนประทับใจในตัวนายกรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้น ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้ยังคง
ความเป็นทหารแต่ในขณะเดียวกันบุคลิกและกิริยาเปล่ียนไปมีลีลาของความเป็นนักการเมืองมากขึ้น
ทำให้พลเอกประยุทธ์เกิดความมีเสน่ห์ชัดเจนขึ้น เริ่มมีความระมัดระวังและพยายามแสดงให้เห็นว่า
รักษาระยะห่างในการสัมภาษณ์กับนักข่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงนี้ภาพลักษณ์ของพลเอก
ประยุทธ์มักถูกมองว่าเป็นรัฐบาลท่ีเห็นแก่พวกพ้องและกลุ่ม เนื่องจากมีประเด็นทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น
หลายเรื่อง ทำให้พลเอกประยุทธ์เริ่มระมัดระวังในส่ือสารและรักษาระยะห่างกับผู้ส่ือข่าวมากขึ้น และ
พัฒนาการของภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลังรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 นั้น 
มีความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ พลเอกประยุทธ์เริ่มมีการลงพื้นท่ี พบประกับประชาชนมาก
ขึ้น มีการการแสดงออกหรือส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์มากขึ้น น้ำเสียงมีความนุ่มนวลการในส่ือสาร 
หลีกเล่ียงการพูดในท่ีสาธารณะมากเกินไปเพื่อไม่เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี ท้ังนี้เพื่อลดแรงเสียดทานจาก
ภายนอกประเทศ และให้เกิดมุมมองท่ีเป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยผ่านวิธีการเลือกตั้ง 
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4.4  กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จำนวน 21 คน 
และการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในส่วนของการศึกษากลยุทธ์ 
การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเพื่อให้
ทราบถึงกลยุทธ์กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองพบว่ากระบวนการสร้างหรือทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) กระบวนการ
สร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2) กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ 3) ผลของการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.4.1 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
การศึกษากระบวนการจัดการภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากผู้ให้ข้อมูล

สำคัญภาคการเมืองและข้าราชการประจำ รวมถึงแถลงการณ์และการให้สัมภาษณ์ของพลเอก
ประยุทธ์ ในช่วงของการเข้ามาจากการรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 เห็นได้ว่ากลยุทธ์การดำเนินการ
ด้านภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ท่ี
สอดคล้องกับความเป็นทหารท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่สามารถจำแนกออกได้อย่าง
ชัดเจน เปรียบเสมือนพลเอกประยุทธ์ เป็นตัวแทนของทหารท่ีเข้าสู่การเมืองเพื่อการเปล่ียนแปลง
ความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม ประเทศ และการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ไปใน
แนวทางท่ีดีขึ้น อีกท้ังภาพลักษณ์ของกองทัพ กองกำลัง และกฎหมายมาตรา 44 อันเป็นเครื่องมือ
ของทหารท่ีส่งเสริมให้เห็นภาพลักษณ์ความเด็ดขาดท่ีเกิดจากอำนาจของกองทัพในการเข้ามา
รัฐประหาร และส่งต่อให้เกิดภาพลักษณ์บุคคลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเราสามารถ
พิจารณากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์แบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีข้อค้นพบท่ีว่า กระบวนการจัดการภาพลักษณ์
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีองค์ประกอบในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์หลักคือ 
กลุ่มภาคการเมืองท่ีเข้ามาพร้อมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้วางภาพลักษณ์ทางการเมือง
ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน ซึ่งกลุ่มภาคการเมืองส่วนใหญ่
เป็นบุคคลท่ีมาจากกองทัพ หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแบบ
ส่วนตัว อาทิเช่น ภริยา เป็นต้น แต่ในภายหลังฝ่ายการเมืองก็มีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น จากเดิมท่ีมี
ทหาร มีการนำนักการเมืองอาชีพเข้ามาร่วมในภายหลัง และนอกเหนือจากองค์ประกอบภาคการเมือง 
มีองค์ประกอบหนึ่งคือบุคคลในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ีมีการเปล่ียนโครงสร้างอำนาจภายใน
สำนักเลขาธิการเพื่อเอื้อต่อการทำงานและการดูแลภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งใน
ประเด็นนี้ เป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลท่ีจะมีการเปล่ียนตำแหน่งสำคัญในสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างฐานอำนาจในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาค
การเมืองกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาแลกเปล่ียนระหว่างกันกล่าวคือ 
ภาคการเมืองเป็นผู้วางภาพลักษณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นผ่านกรอบเป้าหมายในการคงไว้ซึ่งอำนาจ

ภาคการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักรัฐสภา 

กระบวนการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ข้อเท็จจริงรัฐบาล ข้อเท็จจริงการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงกฎหมาย 

ภาพท่ี 4.3  กระบวนการสร้างกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติด้านภาพลักษณ์ทางการเมืองของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ทางการเมืองของรัฐบาล และมีการร่วมมือกับฝ่ายเลขาธิการนายกในการนำเป้าหมายไปสู่การนำกล
ยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ รวมถึงสำนักเลขาธิการมีอำนาจในการแนะนำฝ่ายภาคการเมืองในเรื่อง
ภาพลักษณ์อันเป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ และเมื่อมี
แผนการปฏิบัติงานจะกระจายหน้าท่ีและการปฏิบัติงานตามเนื้อหาของสารท่ีต้องการส่ือเพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจริงตามช่องทางต่างๆ ของรัฐบาล คือ สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักรัฐสภา ซึ่ง
สำนักโฆษกจะมุ่งเน้นการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์จะเน้นให้ข้อมูลในด้าน
การปฏิบัติราชการของรัฐบาล และรัฐสภาจะเน้นให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key 
Informant) จำนวน 21 คนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชานั้น มีกระบวนการ ดังนี้  

1) เป้าหมายจากการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง 
จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แสดงให้เห็ยถึงเป้าหมายในการจัดการภาพลักษณ์

ทางการเมืองไว้ดังนี้ 
 

การส่ือสารเพื่อการรู้ประเด็นบางอย่างท่ีมีความสร้างสรรค์ และตัวนโยบายท่ีสอดคล้อง กับ
ประชาชนให้ความเป็นอยู่ท่ีดี การเสพส่ือแล้วเห็นภาพลักษณ์ท่ีนายกควรจะเป็นและจะทำให้
ประชาชน รักใคร่ ประทับใจมากขึ้น นั้นไม่ได้คาดหวังว่าประชาชนต้องยอมรับในตัวพลเอก
ประยุทธ์ในเรื่องของหลงรัก แต่หมายถึงการผลักดันนโยบายจะสำเร็จรึป่าว ไม่ว่ารัฐบาลไหน
ก็ตามในการวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองมันมากเกินไป หลายอย่างควรวิพากษ์วิจารณ์
ในทางสร้างสรรค์ ทางภารรัฐช้ีแจงไม่ควรบูชาตัวบุคคล (นาย ร2, การสัมภาษณ์ , 18 
กรกฎาคม 2562) 
 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ นาย ร3 (การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2562) ท่ี
กล่าวไว้ว่า  

 
ในเรื่องของการสร้างกระแสกับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ ประมาณ 80 -90 % จากการ
สังเกตทุกครั้งท่ีมีลงพื้นท่ีหาเสียง คนจะมองว่าลุงตู่ แก่ขนาดไหนก็เรียกลุงตู่ เหมือนเราเรียก
พี่เบิรด์ แล้วมันก็ส่งผลต่อคะแนนใน กทม. หรือในบางพื้นท่ี ท่ีผู้อายุมากยิ่งขึ้น ใน กทม. เดิม 
เป็นประชาธิปัตย์ แย่งคะแนนมากทำให้คะแนนสวิง คนรุ่นใหม่ก็จะไปอนาคตใหม่ แล้ว
ผู้สูงอายุก็จะมองลุงเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่มีปัญหากับใคร คือ ไม่มีข่าวเรื่องเสียหายในทางทุจริต 
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แล้วผู้สูงอายุก็จะเห็นโซเซียลการตอบโต้ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ จะเห็นได้ชัด
กลุ่มเป้าหมายท่ีนายกสร้าง คือผู้สูงอายุ (นาย ร3, การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2562) 

 
2) การประเมินสถานการณ์ 
กล่าวคือเป็นการประเมินจากบริบททางการเมืองและสถานการณ์ในขณะนั้น ดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกล่าวไว้ว่า  
 
ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยของคนสังคมท่ีส่งผลต่อการเมือง ส่ิงนี้มีการประเมินทุกวัน ข่าวท่ี
เกี่ยวข้องกับการเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อม อย่างไม่เป็นทางการจาก ข่าว ทุกช่องทีวี หรือ
สรุปข่าวจากราชการท่ีเกี่ยวข้อง ทุกช่องทางท่ีมีการนำเสนอข่าวหรือสรุปข่าวจากหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง ข่าวเศรษฐกิจ ก็ติดตามข่าวจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้นในส่วนของรัฐบาลจะมีประเมินในภาพรวมท่ีมีบังคับใช้ในกฎกระทรวงอยู่แล้ว เนื่อง
สำนักงานเลขาธิการนายกเป็นหน่วยงานท่ีดูแลภาพลักษณ์ของรัฐบาลท้ังในและนอกประเทศ 
ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยของคนสังคมท่ีส่งผลต่อการเมือง อันนี้มาการประเมินทุกวันอยู่แล้ว ข่าว
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อม (นาย ร2, การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 

 
3) การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติ 

 เป็นการวางแผนจากสถานการณ์และกำหนดยุทธศาสต์และนำไปปฏิบัติ ดังท่ีผู้ให้
ข้อมูลสำคัญได้กล่าวไว้ว่า 

 
การนำแผนไปดำเนินงาน ส่วนใหญ่นั้นเป็นแผนประจำปีจะไม่เป็นไปตามแผน เพราะว่าสำนัก
โฆษกเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีส่ือสารนโยบายและการเมือง ซึ่งคำว่านโยบายและการเมือง
มันไม่มีเสถียรภาพ เพราะความไม่มั่งคงของรัฐบาล และรายละเอียดท่ีนำมาส่ือสารท้ังตัวผล
เอกประยุทธ์เอง นโยบายท่ัวไปไม่ต่อเนื่อง รัฐบาลได้ต้ังแผน 1 ปี บางทีรัฐบาลยุบสภา บางท่ี
รัฐบาลอยู่ยาว แผนท่ีวางก็ถูกยกเลิกหรือไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บางทีมีเรื่องใหม่ๆ 
เข้ามา ก็ต้องปรับแผนให้มีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องต่อบริบทและสถานการณ์ทางการเมือง 
(นาย ร1, การสัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2562) 

 
4) การควบคุมให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
เป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวไว้ว่า  



85 
 
 การให้สัมภาษณ์นักข่าว เป็นเรื่องท่ีทุกรัฐบาลทำในการท่ีขอทราบคำถามก่อน แต่ส่วนหนึ่ง

ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวนายกแต่นายกคือผู้นำคือตัวแทนของ
ประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้น ประชาชนต้องรอคำตอบอยู่แล้ว จึงจำเป็นว่าต้องมีการเตรียม
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางการส่ือสารให้ประชาชนได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
มากท่ีสุด ส่วนในการให้สัมภาษณ์แบบไม่ทันต้ังตัวแล้ว ท่านก็มีท่าทางปกติ แต่อาจจะไม่
คล่องตัวเท่านักการเมืองคนอื่นๆ ท่ีมาเป็นนายกท่ีจะถนัดกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น ท่าทีเลย
ออกจะเป็นธรรมชาติตามวิถีทหาร (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562)  

 
  สอดคล้องกับนาย ร2 (การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
 
 กลยุทธ์ในการคัดกรองคำถามจากส่ือนั้น เป็นเพราะบริบทของสถานการณ์หรือดูจากสภาพ

งานกิจกรรม ในความเป็นจริงแล้วผู้ตอบคำถามมีเยอะ แต่ตัวนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งใน
หลายสถานะในตัวบุคคลในเป็นผู้นำทางการเมืองเป็นผู้นำข้าราชการ ซึ่งการตอบคำถามแต่
ละเวทีบทบาทในการตอบคำถามไม่เหมือนกัน บางเวทีตอบคำถามทางการเมืองได้ บางเวที
ไม่ได้ บางเวทีตอบคำถามทางทหารได้ บางเวทีก็ไม่สามารถตอบได้ บางเวทีเป็นเรื่องความ
เช่ือมั่น จึงมีการคัดกรองคำถาม ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำงานทุกรัฐบาล นักข่าวทุกคน
ทราบ แต่นักข่าวก็จะนำไปเขียนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องเข้มงวด และนักข่าวก็ไม่
ปฏิบัติตาม การถามคำถามท่ีไม่ควรถามตามบริบทงานต่างๆ จึงเกิดข้ึนอยู่เสมอ และบางครั้ง
ตัวพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะตอบเองเพราะท่านเป็นคนท่ีทำการบ้านเรื่องการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เนื้อหาประเด็นสำคัญท่ีทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง และส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำความ
เข้าใจในประเด็นเรื่องจากข้าราชการก่อน เพราะท่านจะศึกษาเองเป็นแนวความคิดของท่าน
เองในการตอบคำถาม 

 
  เป็นไปในทิศทางเดียวกับ นาย ร3 (การสัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า  
 

ช่วงปี 59 การกำจดพื้นท่ีส่ือ เพราะช่วงนั้นภาพลักษณ์ของท่านไม่ค่อยดี การพูดการจาดู  
ผีผลามเลยมาจำกัดสิทธิ์ต้องรายงานตัว ต้องเขียนคำถามในการสัมภาษณ์แต่ในทางดีก็ไม่มี
การปิดกั้น เพื่อไม่ให้ส่ือได้เข้าไปทำข่าวเลยนั้นไม่มี เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการสัมภาษณ์
และเป็นมิตรกับส่ือมากขึ้น การตอบโต้ในลักษณะดังกล่าวเป็นเพราะท่านกลัวเนื่องจากท่าน
ชินกับการตอบโต้ในทางเดียว ไม่ค่อยตอบโต้ในสองทาง เห็นการสะท้อนว่าตัวเองเอาไม่อยู่ 
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สังคมโจมตีในทางด้าน และมีการเปล่ียนเป็นความกลัวท่ีภาพลักษณ์จะเสียมาเป็นการส่ง
คำถามและสกีนคำถาม และเมือปัญหาก็เหล่ียงการให้สัมภาษณ์ส่ือ 
 
4.4.2  กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key Informant) จำนวน 
21 คน เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พบว่า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้น ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การใช้ลักษณะ
เด่นส่วนบุคคล กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมือง และกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตาม
สถานการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.2.1 กลยุทธ์การใช้ลักษณะเด่นส่วนบุคคล 
จากการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 คน พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักให้

ข้อมูลเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์โดยกล่าวถึงลักษณะเด่นของตัวบุคคล ซึ่งกลยุทธ์นี้จะดึงเอาลักษณะ
บุคลิกภาพลุปนิสัยของพลเอกประยุทธ์ออกมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนและความแตกต่างจากผู้นำคน
อื่น โดยในกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ได้สะท้อนลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ทาง
การเมืองได้ดังนี้ 

1)  ทหารเพื่อประชาชนและบ้านเมือง 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าพลเอกประยุทธ์มาจากนายทหารท่ีเข้ามาสู่การเป็น

นักการเมืองดังนั้นจุดแข็งท่ีนำมาสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีดีท่ีสุดคือการยึดตัวตนและอาชีพเดิม 
กล่าวคือ ความเป็นทหารของพลเอกประยุทธ์มาพร้อมกับความจงรักภักดีและมีความต้ังใจท่ีจะรักษา
ความสงบสุขของประชาชนและประเทศ ดังข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านหนึ่งได้กว่าวไว้ว่า 
“ลักษณะท่ีต้องให้เด่นของพลเอกประยุทธ์คือความเป็นทหารท่ีคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น เราก็อยากมี
ความเข้าใจในประชาชนและมุ่งเน้นแก้ปัญหาและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง”
(นาย ป1, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) ซึ่งสอดคล้องกับ นาย ร2 (การสัมภาษณ์ , 18 
กรกฎาคม 2562) ท่ีกล่าวว่า “ทหารท่ีเข้มแข็งและความเสียสละในการเข้าสู่จุดท่ีท่านยืน ในการ
กระทำท่ีทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และต้องการให้ประชาชนรู้จักท่านมากขึ้นดังนั้นภาพท่ีออกมา
ก็จะออกมาในรูปแบบของผู้นำประเทศท่ีเสียสละและทำเพื่อประชาชนตามแบบท่ีท่านเป็น” 

การทำเพื่อประชาชนนั้นยังสอดคล้องกับข้อมูลของบทโทรทัศน์ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติซึ่งออกอากาศเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา พยายามส่ือสารกับประชาชน ไว้ดังนี้ 
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จะนำพาความสุขคืนสู่ประชาชนโดยการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ของชาติปัญหาปากท้องค่า
ครองชีพปัญหาการกวาดล้างจับกุมสงครามของกลุ่มผู้มีอิทธิพล การพนัน อาชญากรรม การ
กระทำผิดกฎหมายและท่ีสำคัญท่ีสุด ก็คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติซึ่งมีมา
อย่างยาวนาน ท้ังนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้อง
ประชาชนทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการช่วยกันดำเนินการให้เกิด
บรรยากาศแห่งความสมานฉันท์โดยผ่านกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในรูปแบบต่างๆ ในทุกพื้นท่ี เพื่อจะนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูป
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืนต่อไป 

 
นอกจากภาพลักษณะตัวบุคคลท่ีพยายามส่ือว่าการเข้ามาสู่เส้นทาง

การเมืองของพลเอกประยุทธ์ นอกจากจะทำเพื่อประชาชนแล้วยังเป็นการเสียสละเพื่อบ้านเมือง 
ภาพลักษณ์เหล่านี้สะท้อนได้จากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังนี้ “ภาพท่ีออกมาต้องเป็นการ
คิดทำเพื่อบ้านเมือง และการต้องยอมรับการต่อต้านของประชาชน” (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 
กรกฎาคม 2562) เช่นเดียวกับบทพูดในรายการโทรทัศน์ท่ีพลเอกประยุทธ์ส่ือสารกับประชาชนว่า  

 
ด้วยความสำนึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกภาค
ส่วนรวมทั้ง ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้จับมือกันพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าขจัดความเลวร้ายภัย
อันตรายท้ังหลายท้ังปวง ท่ีเรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภัยท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น
หากเรารวมกันสามัคคีกัน เราจะสามารถฝ่าฟัน อุปสรรคทุกอย่างไปได้รวดเร็วขึ้น  
เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้า (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ,  
1 มกราคม 2559)   

 
กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลท่ีกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการเข้ามาสู่วงการทาง

การเมืองนั้นภาพลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นคือการท่ีเป็นนายทหารและเข้ามาเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์
ความแตกแยกทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและปกป้องประชาชน  

2)  ทหารเพื่อการยอมรับจากต่างชาติและความคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น 
นอกจากการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชน

แล้ว กลยุทธ์ในลักษณะเด่นส่วนบุคคลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังถูกนำเสนอและผลิตซ้ำ 
ในเรื่องของการสร้างความยอมรับจากต่างชาติและต้องการให้ประเทสหลุดพ้นจากปัญหาทางการเมือง 
ซึ่งสะท้อนได้จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีว่า “การสร้างภาพลักษณ์ในตัวของพลเอกประยุทธ์ 
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมีเป้าหมายร่วมกันคือ การทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และส่ิงนี้
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จะต้องรวมถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลท่ีต้องได้การยอมรับท้ังภายในและภายนอกประเทศ” (นาย ร2, 
การสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2562) คำกล่าวนี้สอดคล้องกับนาย ป1 (สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 
2562) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “ลักษณะท่ีต้องให้เด่นของพลเอกประยุทธ์คือความเด็ดขาด เข้มแข็งและกล้า
หาญสมกับความเป็นทหารท่ีคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น เราก็อยากมีความเข้าใจในประชาชนและมุ่งเน้น
แก้ปัญหาและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง” (นาย ป1, การสัมภาษณ์ 24 
กรกฎาคม 2562) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการใช้ลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์ 
ในการเป็นนายทหารท่ีคาดหวังให้ประเทศดีขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และเพื่อ
สร้างการยอมรับจากต่างประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมืองท่ีมีปัญหามา
ก่อนน. นี้ การเข้ามาของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นการสร้างความเช่ือมั่นกับต่างประเทศในการยุติปัญหา
ทางการเมืองไทย 

3)  ทหารเพื่อเป็นตัวแบบสร้างความคาดหวังของสังคมเรื่องความสามัคคี 
จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเรื้อรังทำให้ประชาชนในประเทศเกิดความ

แตกแยกแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่าย ดังนั้นกลยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์อีกประการ
ก็คือการพยายามคืนความสงบให้ประเทศ สร้างความสามัคคีให้แก่คนในชาติ ผ่านการควบคุมด้วย
กฎหมายมตารา 44 ซึ่งตนพยายามนำเสนอว่าเพื่อให้คนท่ีพยายามควบคุมคนท่ีไม่หวังดีต่อชาติ ในการ
สร้างความสามัคคีปรองดรองให้แก่คนในชาติสะท้อนได้จากข้อมูล ดังนี้ 

 
ในตอนแรกจะเป็นเรื่องของภาพความเข้มแข็ง ความเป็นกองทัพ การทำงานเป็นทีม ความ
สามัคคีเพื่อเป็นต้นแบบและความสบายใจของประชาชน ต้องยอมรับว่าตอนเข้ามาเป็นนายก
ในปี 57 นั้น บ้านเมืองบอบช้ำมาก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนโหยหา
ความรักความสามัคคีเป็นอย่างมาก ซึ่งนั่นคือความเป็นกองทัพท่ีมีและมีความต้ังใจจริงใน
การแก้ไขปัญหาและจัดการต่างๆ อาจมีบ้างท่ีหลายคนเรียกร้องถึงคำสัญญาท่ีให้ไว้ ซึ่งจริงๆ 
แล้วนั่นก็คือเป้าหมายท่ีเราต้ังใจอยู่แล้ว (นาย ป1, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวยังสอดคล้องกับ นาย ร2 (การ

สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า “การสร้างภาพลักษณ์ในการออกรายการทุกคืนวันศุกร์
นั้น ส่ิงท่ีมุ่งเน้นและเห็นภาพออกไปมีแต่เน้นเนื้อหาไปท่ีหน่วยงานราชการทำงานด้วยกัน เป็นเนื้อหาท่ี
เน้นความร่วมมือของราชการ และเป็นความคิดมากจากฝ่ายทหาร” นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับ 
บทรายการโทรทัศน์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งออกอากาศวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
พลเอกประยุทธ์ได้ส่ือสารกับประชาชน ดังนี้ 
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บุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายคงต่อสู้ด้วยความรุนแรงโดยใช้สงครามหรือวัตถุระเบิด ก็จะต้อง ถูก
ปราบปรามอย่างเด็ดขาดเช่นกัน เราจะต่อสู้ด้วยการยึดเพียงแนวความคิดของตนหรือการ
ตีความกฎหมาย เพื่อเข้าข้างแต่ละฝ่ายไม่ได้อีกแล้ว เพราะมีแต่จะก่อให้เกิดความแตกแยก 
ไม่มีท่ีส้ินสุดคนส่วนใหญ่ท้ังประเทศ ไม่มีความสุขประเทศขาดเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือ
จากต่างประเทศเส่ือมถอยไป ดังนั้น ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกันเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ และยุติการใช้ความรุนแรงต่อกันส่ิง ใดท่ีจะเป็นข้อ
ขัดแย้งหรือเห็นต่างต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ก่อน และให้นำมาหารือเพื่อหาทางออกให้เป็นท่ี
ยอมรับ ของทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้และคืนความสงบสุขให้กับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

 
กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลท่ีกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความสามัคคี

ให้คนในชาติคือปัจจัยหนึ่งท่ีพลเอกประยุทธ์ต้องการส่ือสารไปยังประชาชน เนื่องจากปัญหาทาง  
การเมืองท่ีเรื้อรังและความแตกแยกของประชาชน การเข้ามาเพื่อแก้ไขรวมถึงขจัดความขัดแย้งทาง
การเมืองคือส่ิงท่ีพลเอกประยุทธ์นั้น ต้องการปฏิบัติเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชาติอีกครั้ง 

      4)   ทหารท่ียึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ลักษณะเด่นส่วนบุคคลอีกประการท่ีสำคัญของพลเอกประยุทธ์ คือความ

เป็นทหารท่ีจงรักภักดีกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการนำเสนอภาพลักษณ์ในประเด็น
นี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้พลเอกประยุทธ์ได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มหนึ่งในสังคม โดยมองว่า
การเข้ามาเพื่อปกป้องรักษาสถาบันนั้นเป็นส่ิงท่ีเสียสละและสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ดังท่ีสะท้อน
ในบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังนี้ 

 
โดยส่วนตัวพลเอกประยุทธ์นั้นต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนท่ีเสียสละและกล้าหาญมากท่ีก้าว
ขึ้นมายืนจุดนี้ คงไม่มีใครอยากมาตกเป็นเป้าหากแต่มีความจำเป็นด้วยหน้าท่ีท่ีได้ถือคำสัตย์
ไว้ว่า “เราต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์และรักษาความสงบของบ้านเมือง” ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาแบ่งเป็น 2 ฝ่ายทำให้เกิดความไม่สงบ พลเอกประยุทธ์เป็น
ทหารท่ีต้ังใจและต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบของประเทศชาติ บ้านเมืองก็จำเป็นต้องเสียสละ
ตัวเองเข้ามาเพื่อความสงบสุขและให้ทุกคนในบ้านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ (นาย ป3, 
การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) 

 
สอดคล้องกับบทรายการโทรทัศน์คืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศเมื่อ

วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ท่ีว่า  
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และเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยท้ังชาติ รวมท้ังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
เฉพาะหน้าเป็นการช่ัวคราว เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่า ชาวต่างชาติ มีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนทุก
ประเทศโดยรวม และท่ีสำคัญท่ีสุดคือเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความ
ขัดแย้งท้ังปวง 

 
เช่นเดียวกับ 
 

สัปดาห์ ท่ี ผ่านมามี เรื่อ ง ท่ี ไ ด้ยิ น ดี เป็น อย่ างยิ่ ง เลย  เมื่ อวัน  จันทร์ ท่ี  15 กันยายน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราช
ดำเนินกลับมาประทับท่ีพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน เพื่อทรงฟื้นฟู  
พระวรกายหลังจากท่ีเสด็จประทับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อส่งตรวจพระวรกายตามการถวาย
คำแนะนำของคณะแพทย์นะครับ พสกนิกรต่างพร้อมใจกันถือธงชาติและธง ภปร. รับเสด็จ
อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพื่อ
ถวายความจงรักภักดีท้ังสองพระองค์ได้ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลซึ่ง สร้างความ 
ปิติยินดีให้กับพสกนิกรท่ีมารับเสด็จและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้นนะครับ 
(“รายการคืนความสุขให้คนในชาติ,” 2557) 

 
นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังเคยกล่าวกล่าวกับคณะรัฐมนตรี หัวหน้า 

ส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการกว่า 1,200 คนไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมา
เกือบ 1,000 ปีมีพระมหากษัตริย์มาตลอด ฉะนั้นหน้าท่ีของพวกเรา ส่ิงแรกจะต้องเชิดชูสถาบันด้วย
ความจงรักภักดีปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพให้ได้ เราต้องหนักแน่น วันนี้โลกเปล่ียนแปลงเยอะ” 
(ธันยพร บัวทอง, 2560) 

 กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์ซึ่ง
เป็นท่ียอมรับในวงกว้างว่าเป็นนายทหารผู้ท่ีจงรักภักดีกับสถาบันหลักของชาติ โดยตัวพลเอกประยุทธ์
มองว่ายุทธศาสตร์ความมั่นคงท่ีสำคัญท่ีสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นการนำเสนอภาพลักษณ์
ของนายทหารท่ีภักดีกับสถาบันจึงได้รับภาพจำในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะกับกลุ่มชนช้ันกลางถึงสูง 
ด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์จึงมักจะถูกยึดโยงกับสถาบันโดยเฉพาะกับ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท่ีมองว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ 
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4.4.2.2 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมือง 
กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้รูปแบบการส่ือสารเพื่อบรรลุผล

ประโยชน์ทางการเมืองซึ่งกลยุทธ์การส่ือสารต้องคำนึงถึงขั้นตอนกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในตัวพลเอกประยุทธ์ ผ่านวิธีการส่ือสารด้วยวิทยุและโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและส่ือต่างๆ ท่ีนำเสนอแก่ประชาชน โดยใช้การส่ือสารแบบกึ่งทางการ 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอก
ประยุทธ์ มีการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองโดยมีกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
              1) เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
 การส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงแรกนั้น
พยายามเน้นการสร้างความเข้าใจของประชาชนในการเข้ามาของรัฐบาลประยุทธ์ เนื่องจากการเข้ามา
ของตนมาแบบไม่ถูกต้องตามระบบ กล่าวคือการใช้อำนาจพิเศษในการเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยการ
รัฐประหาร อีกท้ังการใช้กฎหมายมาตรา 44 ท่ีใช้เพื่อควบคุมกำกับผู้เห็นต่างทางการเมืองและ
จัดระบบความเรียบร้อย ดังนั้นการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์จึงต้องเน้นย้ำจุดยืนของตนเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจในความจำเป็น ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวไว้ว่า 
 

ฝ่ายทหารความมั่นคงมีแบบในการทำความเข้าใจกับประชาชน คือ ให้ประชาชนเข้าใจ
รัฐบาลในแบบท่ีเรียกว่าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ท่ีคิดค้น คนเลือกประเด็น คนคิดกรอบรายการ
ในการทำรายการไม่ได้มีแค่หน่วยงานเดียว รวมถึงภาคเอกชนด้วยท่ีเข้ามาทำ แค่ในรายการ
นายกพูดคนเดียว และข้อมูลจะนำมาจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะออกรายการ 
ซึ่งในหลักการของทหารท่ีคิดว่าท่ีพูดเยอะๆ จะทำให้ประชาชนจะยิ่งรับฟังข้อมูลของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นหลักการของทหารแบบพ่อสอนลูก (นาย ร2, การสัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2562) 

 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทรายการโทรทัศน์ท่ีพลเอกประยุทธ์ได้

กล่าวไว้ว่า  
 

เหตุผลท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารราชการในครั้งนี้นั้น สืบเนื่องมาจาก
ความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของประชาชนท่ีรากลึกด้วยเหตุผลหลายประการ 
ท้ังผิดท้ังถูกการชุมนุมประท้วงท่ียาวนาน ตลอดจนเหตุการณ์ความรุนแรงมีการใช้อาวุธ
สงครามรวมท้ังมีการ ทุจริตทำผิดกฎหมาย เป็นผลให้ประชาชนท่ัวไปไม่มีความสุขและไม่
ปลอดภัยรัฐบาลรักษาการไม่สามารถบังคับ ใช้กฎหมายปกติได้ (“รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ,” 2557) 
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 กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลสะท้อนให้เห็นการส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมือง
ของพลเอกประยุทธ์โดยเน้นไปท่ีการสร้างความเข้าใจและต้องการให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและ
ยอมรับในการกระทำของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์พยายามส่ือสารเพื่อนำเสนอความหวังในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศภายใต้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง 
              2) เพื่อสร้างความรับรู้และให้เกิดพฤติกรรม 

 กล่าวคือ การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ใน
ประเด็นนี้เพื่อต้องการสร้างความรับรู้และให้เกิดพฤติกรรมร่วมในการดำเนินการของรัฐบาลและ คสช. 
ดังท่ีมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญกล่าวไว้ว่า  

 
การให้ความรู้กับประชาชนเป็นรายการท่ีเน้นสาระเป็นสำคัญในช่วงแรกจึงอาจจะไม่ได้มีการ
เล่นหรือมีภาพของความสนุกสนานมากนัก เพราะในสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นเรื่อง
บ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่น แต่เป็นเรื่องจริงจังท่ีพวกเราต้องตระหนักและร่วมมือช่วยกัน 
หลังจากสถานการณ์ต่างๆ (นาย ป3, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562)  

 
สอดคล้องกับ นาย ป1 (การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า  
 

รายการเดินหน้าประเทศไทยนั้น จริงๆ ท่ีเน้นหลักๆ เลยคือการเข้าถึงประชาชนซึ่งรายการ
ถือเป็นช่องทางสำคัญในการส่ือสารกับประชาชน เป็นช่องทางหลักท่ีเราสามารถเปิดให้
ประชาชนได้เข้าใจความเป็นจริงและรับรู้ได้โดยถือเป็นการส่ือสารโดยตรงจากท่านนายก 
ดังนั้นแต่ละเทปจริงๆ แล้วจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดถึงสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงนั้นๆ 
(นาย ป1, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 

 
 นอกจากนี้ การส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ยังต้องการส่ือสาร
แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดพฤติกรรม ดังท่ี นาย ป2 (การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) ได้กล่าวว่า 

 
เข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีทาง คสช. ได้ทำว่าเป็นเพื่ออะไร และเป็นการกระทำท่ีเน้นในส่วนของ
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นหลักซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักท่ีทหารต้องพึ่งปฏิบัติและ
เทินทูนไว้อยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ีจำเป็นมากท่ีสุดคือการทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้
ประชาชนทราบถึงความจำเป็นและการเสียสละพร้อมท้ังส่ือสารเพื่อให้ประชาชนพาประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) 
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 กล่าวโดยสรุปการส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ใน
ประเด็นนี้เพื่อสร้างความรับรู้และให้เกิดพฤติกรรม โดยเป็นการพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่ือสาร
ทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจในส่ิงท่ี คสช. กำลังดำเนินการ รวมท้ังพยายามส่ือสาร
และให้ประชาชนร่วมมือกับคสช. ในการฝ่าวิกฤตสำคัญทางการเมือง     

 3) จุดอ่อนด้านการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เป็นท่ีทราบกันดีว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น เป็นบุคคลท่ีมีทักษะ 

ในการส่ือสารแบบส่ือสารตรงไปตรงมา พูดจาเสียงดังฟังชัด เพราะมีภูมิหลังมาจากครอบครัวทหาร 
อย่างไรก็ตาม ยังรวมไปถึงการสัมภาษณ์ท่ีมักจะมีอารมณ์ร่วม ทำให้ภาพลักษณ์ในการส่ือสารนั้น 
ถูกวิพากษ์วิจารณย์จากส่ือมวลชนและประชาชนบ่อยครัง ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ท่ีกล่าวไว้ว่า 

 
จุดอ่อนท่ีเป็นอุปสรรต่อความนิยมในตัวท่านน่าจะเป็นเรื่องของการส่ือสาร คือพวกเราเป็น
ทหารไม่ใช่นักการเมืองเพราการส่ือสารของเราจึงตรงไปตรงมา ซึ่งแน่นอนก็มีท้ังคนชอบและ
ไม่ชอบ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีคนมักจะชอบน้ำหวานอาบยาพิษมากกว่าผักผลไม้ท่ีมี
ประโยชน์ (นาย ป1, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 

 
 อาจกล่าวได้ว่าการท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีความตรงไปตรงมา 

พูดจาเสียงดัง ไม่เกรงกลัวส่ือมวลชน มีบุคลิกตอบโต้กับส่ือมวลชนแบบตรงไปตรงมา และในบางครั้งมี
การทะเราะกับนักข่าว ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารย์จากหลายฝ่ายในการปฏิบัติตัวของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังการส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมืองเหล่านี้ทีมงานและพลเอกประยุทธ์มี
การปรับตัวและระมัดระวังมากขึ้น โดยการจัดระเบียบส่ือให้ข่าวในจุดเดียวกันเพื่อให้สามารถควบคุม
ข่าวสารไปด้วย  

4.4.2.3 กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ 
กล่าวคือ การเลือกใช้กลยุทธ์ท่ียึดโยงกับบริบท สถานการณ์มากกว่าการใช้กลยุทธ์ที่มี

แบบแผนตายตัว ซึ่งกลยุทธ์ในลักษณะนี้จะมีความยืดหยุ่นโดยพิจารณาจากสถานการณ์และ 
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตามจากการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นการปรับภาพลักษณ์
ตามสถานการณ์ พบว่า การปรับภาพลักษ์ของพลเอกประยุทธ์สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) ลักษณะความเข้มแข็งของพลเอกประยุทธ์  
 ภาพลักษณ์นี้สามารถเห็นการแสดงออกได้อย่างชัดเจนต้ังแต่วันท่ีพลเอก

ประยุทธ์ได้ปรากฏในส่ือ ต้ังแต่การเป็นผู้บัญชาการกองทัพบก และเมื่อท่านได้ก้าวเข้าสู่สนามทาง
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การเมืองท่ีแม้ว่าจะต่างจาก “สมรภูมิรบ” ท่ีไม่มีการสู้รบกับศัตรู มีเพียงคนในชาติท่ีแบ่งเป็นฝ่ายเป็น
พวกทางการเมือง ท่ีสร้างสภาวะความแตกแยกอย่างรุนแรงในช่วงก่อนเข้ามารัฐประหาร ทำให้พลเอก
ประยุทธ์ ยังคงรักษาภาพลักษณ์ความเข้มแข็งในฐานะทหารท่ีเข้ามาจัดการความขัดแย้งเพื่อให้เกิด
ความสงบจากความแตกแยกทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวในเรื่องความเข้มแข็งของพลเอก
ประยุทธ์ จากภาคการเมืองท่ีว่า “ลักษณะท่ีอยากให้เป็นก็คงต้องตอบว่าเป็นท่านท่ีเข้มแข็งแบบนี้
เพราะต้องเป็นผู้นำท่ีเป็นเสาหลักและตัวท่านเองก็แสดงออกได้ดีในจุดนี้” (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 
28 กรกฎาคม 2562) 

 กล่าวโดยสรุปจากการพิจารณาในความหมายของคำว่าลักษณะผู้นำท่ีมี
ความเข้มแข็ง และเปรียบเทียบบริบทนิยามจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จึงพิจารณาได้ว่า ลักษณะความ
เข้มแข็งท่ีต้องการแสดงภาพให้ประชาชนได้ประจักษ์เป็นความเข็มแข็งในด้านกายภาพและจิตใจ ไม่
เกรงกลัว ไม่ย่อท้อ รวมถึงการแสดงออกผ่านบทบาทผู้นำทางการทหารท่ีให้เห็นถึงความเข้มแข็งท่ีมา
จากกองทัพ  

2) ลักษณะความเสียสละความกล้าหาญและความเด็ดขาด 
 กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ด้วยการนำเอาความเสียสละ 
ความกล้าหาญและความเด็ดขากมาใช้นั้น มักจะพบเห็นบ่อยครั้งโดยพลเอกประยุทธ์และทีมงาน
พยายามใช้กลยุทธ์นี้ เนื่ องจากต้องการให้ประจักษ์ในสายตาประชาชน ในภาพลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรีท่ีเป็นภาพท่ีเช่ือมโยงของการเป็นทหาร ซึ่งทหารย่อมมีภาพของการเสียสละเพื่อชาติ 
รวมถึงบทบาทของพลเอกประยุทธ์ท่ีจำต้องเข้าในแวดวงทางการเมือง ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กล่าวไว้
ว่า “ต้องการให้ประชาชนรู้จักท่านมากขึ้น ดังนั้น ภาพท่ีออกมาก็จะออกมาในรูปแบบของผู้นำ
ประเทศที่เสียสละและทำเพื่อประชาชนตามแบบที่ท่านเป็นนั่นเอง”  (นาย ร2, การสัมภาษณ์, 
18 กรกฎาคม 2562) นอกจากนี้ ยังมีภาพของลักษณะความกล้าหาญและความเด็ดขาดดังท่ีผู้ให้
ข้อมูลสำคัญกล่าวว่า “ลักษณะท่ีต้องให้เด่นของพลเอกประยุทธ์คือความเด็ดขาด เข้มแข็งและกล้า
หาญสมกับความเป็นทหารท่ีคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น เราก็อยากมีความเข้าใจในประชาชนและมุ่งเน้น
แก้ปัญหาและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง” (นาย ป1 , การสัมภาษณ์ , 24 
กรกฎาคม 2562) 

3) ลักษณะความเป็นบุคคลและความต้ังใจจริง 
กลยุทธ์การปรับตัวตามสถานการณ์นอกจากจะเป็นเรื่องของการแสดง

ตัวตนของพลเอกประยุทธ์ในความเป็นทหารแล้ว บางกรณีก็มีการพยายามนำประเด็นของการอธิบาย
ว่าท่ีพลเอกประยุทธ์มีกริยาท่าทาง อารมณต่างก็เป็นเหมือนบุคคลท่ัวไปๆ รวมไปถึงความต้ังใจจริงท่ี
ต้องการเข้ามากู้วิกฤตของประเทศและขจัดปัญหาความขัดแย้งมากกว่าท่ีจะมุ่งหวังเรื่องอำนาจทาง
การเมือง ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ทำให้ประชาชนเห็นว่า พลเอกประยุทธ์นั้นก็เป็น
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คนธรรมดาที่มีทุกอารมณ์” (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับคำกล่าวท่ีว่า “มีความต้ังใจจริงในการแก้ไขปัญหาและจัดการต่างๆ อาจมีบ้างท่ีหลายคน
เรียกร้องถึงคำสัญญาท่ีให้ไว้ ซึ่งจริงๆ แล้ว นั่นก็คือ เป้าหมายท่ีเราต้ังใจอยู่แล้ว” (นาย ป1, การ
สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านหนึ่งได้กล่าวถึงความต้ังในของ
พลเอกประยุทธ์ในการทำการบ้านเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ดังนี้ 

 
ตัวเรื่องของท่าทางแล้วหลักๆ ท่านจะยึดพลเอกเปรมเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว ก็จะมีการ
ปรึกษาหารือกันอยู่บ้างในช่วงแรกๆ ท่ีต้องมีการปรับภาพลักษณ์ แต่ตัวท่านเองเป็นคนท่ี
พยายามเรียนรู้และหาข้อมูลรวมท้ังรับฟังประชาชนมาก ทำให้ท่านรู้ว่าส่ิงไหนคือส่ิงท่ี
ประชาชนต้องการจริงๆ สุดท้ายแล้วเรื่องของการเล่ียงคำตอบแล้วนั้น จริงๆ ถ้าศึกษาแล้ว
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะบางประเด็นต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นท่ีค่อนข้าง
อ่อนไหวและไม่สามารถออกส่ือได้ (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) 

 
 4) ลักษณะนักการเมืองอาชีพ 
 ภายหลังจากการท่ีพลเอกประยุทธ์ เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วจากเดิมท่ีมี
ความเป็นทหารอย่างชัดเจน ท้ังในเรื่องของบุคลิก กริยาท่าทาง การส่ือสารและอดุมการณ์ แต่
ภายหลังจะเริ่มเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีมีความเป็นนักการเมืองมากยิ่งขึ้นและมีการทำกิจกรรมท่ี
ประชาชนไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อเป็นการสร้างภาพ ลักษณ์ใหม่โดยนำเสนอมุมของความเป็น
นายกรัฐมนตรีท่ีเข้ามาเพื่อบริหารประเทศ มากกว่านายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเป็นทหาร พัฒนาการ
หรือการปรับภาพลักษณ์นี้เพื่อลดความรุนแรงของคนท่ีอยู่ฝ่ายตรงข้ามรวมถึงสร้างการยอมรับในกลุ่ม
ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้อธิบายว่า 
 

ท่ีท่านเปล่ียนไปเพราะว่าในตอนแรกท่ีสถานการณ์บ้านเมืองเราอยู่ในสภาวะท่ีตึงเครียด คน
แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายจะให้ท่านมาตลกเฮฮานั้นคงไม่ใช่ ดังนั้นเราเลยจะเห็นภาพท่านท่ี
เป็นคนเข้มแข็งก็เป็นเรื่องปกติ ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นท่านก็เลยผ่อนคลายลง แต่ด้วย
ความเป็นทหารของท่านท่ีเป็นมาเกือบครึ่งชีวิตก็ปกติท่ีจะทำให้คนมองว่าตึงมาก ก้าวร้าว
หรือเปล่า ซึ่งจริงๆ ในมุมทหารอย่างผมคือปกติมากเพราะเรากำลังปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เราก็ควร
จะให้เกียรติหน้าท่ีท่ีเราทำและให้เกียรติอาชีพของเรา ซึ่งจริงๆ ถามว่าความเป็นทหารท่ีทำ
ให้คนมองเป็นแบบนั้นก็ต้องยอมรับแหละว่าท่านเองก็มีการทำการบ้านและเตรียมตัว รอบรู้
ไม่น้อย ตอนปี พ.ศ.2561 ท่านเองก็ได้รับคำปรึกษาอย่างดีจากคนใกล้ชิดท่าน เช่น คุณหญิง
ท่ีจะสะท้อนความคิดของประชาชนช้ันกลางและภาพของพลเรือนได้เป็นอย่างดี และเป็น
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กระบอกเสียงหนึ่งท่ีทำให้ท่านมีท่าทีอ่อนลงหรือมีความเข้าใจในส่ิงท่ีประชาชนต้องการมาก
ขึ้น (นาย ป2, การสัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562)  

 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำกล่าวที่ว่า  
 

การจัดการกลยุทธ์ ต้องพูดน้อยลง ปรับบุคลิกให้สอดคล้องท่ีประชาชนอยากเห็นพวกนี้เป็น
คุณลักษณะส่วนตัวที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ จริงๆ ทุกคนเปล่ียนไม่ได้ไม่ว่าจะใครคือส่ิงท่ี
อยากท่ีสุดเพียงแต่ว่าวิธีการท่ีเรามาเล่นบทบาทของเราท่ีทำอะไรให้อย่างน้องส่ิงเหล่านั้น
ปรากฏให้ประชาชนในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่ รูปแบบท่ีส่ือไม่ให้เห็นตรงๆ แต่ส่ือสารแบบ
ตรงๆ เช่น โอบอ้อมอารี รักสัตว์ ต้ังใจอ่านหนังสือ (นาย ร1, การสัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2562) 

 
 นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีอธิบายว่ากลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์
ตามสถานการณ์ด้วยการนำเอาความเป็นนักการเมืองมืออาชีพมาเป็นตัวชูโรงนั้น เกิดจากการ
พิจารณาและเตรียมการของทีมงานของพลเอกประยุทธ์ ดังท่ี นาย ร3 (การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 
2562) ได้กล่าวว่า  
 

ในช่วงหลังทีมงานพลเอกประยุทธ์ได้พยายามท่ีจะชูตัวนายกรัฐมนตรีในบทบาททหารมา
เป็นนักการเมืองมืออาชีพ นั้นคือภาพลักษณ์ในเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งมีการต้ังพรรคการเมือง
เข้ามาสนับสนุน คือพรรคพลังประชารัฐ และได้พยายามจะชูความซื่อสัตย์ของนายกฯ แต่ชู
ความเป็นผู้นำในความซื่อสัตย์ ก็ถูกโดนกระแสและพูดอยู่หลายครั้งในช่วงก่อนการเลือกต้ัง 
ท่ีชูความซื่อสัตย์ว่าตนเองไม่เคยโดนตรวจสอบในเรื่องการทุจริต อีกประการหนึ่งคือในช่วง
ของการเลือกต้ังนั้น ท่ีการสร้างการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์คือความรักสถาบัน มีภาพ
สะท้อนท่ีเห็นแล้วว่าจะมีคนไม่ชอบและไม่ชอบ 
 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับการให้ข้อมูลของ นาย ร3 (การสัมภาษณ์ , 
3 สิงหาคม 2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า 

 
บทบาทท่ีพยายามสร้างมาให้พลเอกประยุทธ์ดูดี คือ อารมณ์ขำ 1-2 ปีแรกท่ีเข้ามาดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นั้นจะไม่ค่อยเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นคนตลก แต่หลังจากปูทางเข้า
การเมืองหรือลบภาพลักษณ์ตัวเองท่ีด้านลบ และพยายามสร้างให้คนติดปากในด้านลบหรือ
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ด้านบวก แต่ให้ติดปากว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนตลก แต่ตรงนี้ภาพลักษณ์บวกหรือลบ บาง
คนอาจจะไม่ตลก ในบางครั้งท่ีมีการหยอกล้อกับผู้ส่ือข่าว แต่การหยอกล้อนั้นมันสะท้อน
ภาพทางลบของนายกว่า รุนแรงไป หรือบางครั้งท่ีไป พูดหรือพูดตามงานต่างๆ จะมีคำพูดท่ี
ติดตลก ก็จะเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคนท่ีรักพลเอกประยุทธ์มากขึ้น เพราะดูไม่จริงจังเกิด
ไปเหมือนช่วงแรกๆ ท่ีเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการปรับบทบาทของตัวพลเอก
ประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีการวางรูปในลักษณะของตัวท่านอาจจะไม่ชินมากนัก ซึ่งต้อง
มีการปรับตัวให้เป็นนักการเมืองอาชีพมากขึ้น ตอนหลังการพูดจะมีการพูดท่ีเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น การท่ีจะไปพบหรือลงพื้นท่ี ครม. สัญจรจะบ่อยมากขึ้นและดูเหมือนจะมีความสุขใน
การลงพื้นท่ีจะเห็นว่าจะเป็นในทางบวกแต่ถ้าคนมองในมุมมองอีกลักษณะหนึ่ง คนจะมองว่า
จะนายกอยากทำอยากนั้นจริงรึป่าวแต่ภาพโดยรวมก็ยังมีความเป็นทหารให้เห็น  (นาย ร3, 
การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2562) 

 
อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น นอกจากจะ

ปรับจากตัวเองแล้ว ยังมีการปรับไปในทิศทางท่ีเกิดกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ในตัวพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี พ.ศ.2561 คือ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง มีทีมงาน
ท่ีพยายามเปล่ียนจุดด้อยในตัวพลเอกประยุทธ์ มาเป็นจุดแข็งโดยใช้วิธีการส่ือสารในลักษณะท่ีนุ่มนวล
ลง เพราะภาพลักษณ์โยรวม จะถูกมองว่าเป็นคนแข็งกร้าว ซึ่งต้องพยายามเปล่ียนภาพลักษณ์จาก
ลักษณะกล่าวให้ผู้ฟัง หรือประชาชนท่ีติดตาม คล้อยไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ ประกอบไป
ด้วยกลยุทธ์ในการใช้ความเข้มแข็งของพลเอกประยุทธ์ลักษณะความเสียสละความกล้าหาญและความ
เด็ดขาดลักษณะความเป็นบุคคลและความต้ังใจจริง และลักษณะนักการเมืองอาชีพ ซึ่งแต่ละลักษณะ
จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีพลเอกประยุทธ์กำลังเผชิญ กลยุทธ์เหล่านี้ยังมีทีมงานท่ีคอยช่วยสนับสนุน
และคิดกลวิธีในการนำเสนอ โดยเฉพาะในช่วงหลังท่ีพลเอกประยุทธ์เริ่มมีความเป็นนักการเมืองอาชีพ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทาง การสัมภาษณ์ส่ือ รวมถึงลีลาท่ีมีความเป็นนักการเมืองมากยิ่งขึ้น 

 
4.4.3 ผลของการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง 
สำหรับผลท่ีเกิดจากการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พบว่า ในด้านของภาพลักษณ์ท่ีปรากฏออกมานั้นมีท้ังฝ่ายท่ีเห็นชอบและฝ่ายท่ีไม่เห็นชอบ ท้ังนี้
เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ท่ีมีมุมมองต่างกัน โดยภาพลักษณ์ของนายทหารท่ีเข้ามายึดอำนาจและใช้
กฎหมายควบคุมประชาชน ภาพลักษณ์นี้ยังยึดโยงไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีประชาชนท่ีมีอคติกับภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ในขณะเดียวกัน
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ภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีท่ีมีความต้ังใจจริงในการเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ก็ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งสนับสนุนภาพลักษณ์เหล่านี้ อย่างไรก็
ตามการศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการภาพลักษรืทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ในครั้งนี้จึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ภาพลักษณ์ในใจของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากลักษณะของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และอคติกับการประเมินส่วนตัวของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.3.1 ภาพลักษณ์ในใจของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากลักษณะของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

ผลของภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนในประเด็นนี้คือผลของการจัดการ
ภาพลักษณ์เชิงบวกท่ีประชาชนรับรู้อันเป็นผลมาจากการกลยุทธ์ในการส่ือสารทางการเมือง โดยกลยุทธ์
ด้านการใช้ลักษณะเด่นส่วนบุคคลนั้นคือ การเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศหล่อหลอมคนในชาติให้รู้รักสา
มามัคคี ด้วยการจัดระเบียบสังคมผ่านกฎหมายมาตรา 44 ผลเช่นนี้ทำให้บ้านเมืองกลับมาสงบและป
ราจากความขัดแย้งทางการเมือง ภาพลักษณืดังกล่าวยังสอดคล้องและสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนหลายกลุ่ม สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญรายหนึ่งท่ีกล่าวว่า 

 
ลักษณะท่ีส่ือออกมาคือชูความเป็นทหารให้ประชาชนได้เห็น ใช้ในความแข็งกร้าว บางครั้ง
การส่ือสารออกมาก็จะมีท้ังภาพบวกและภาพลบ การพูดการจากิริยาท่าทาง ก็จะติดมาจาก
การเป็นทหารในสมัยท่ีเป็นผู้บัญชาทหารบก มีความขึงขัง มีความเกร็งเกล้า พูดจากใน
ลักษณะท่ีโอ้อวด ถ้าย้อนมองกลับไปในนายกรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ไม่ค่อยมีในลักษณะแบบนี้ 
เพราะมาจากการเลือกต้ังของประชาชน การส่ือสารท่ีจะป้องกันตัวเองมากกว่า แต่ทาง 
พลเอกประยุทธ์ คำพูดกิริยาท่าทางท่ีออกมานั้นไม่ได้กล่ันกรองจากทีมงาน หรือเป็นปกติ
นิสัยส่วนตัว ส่ือมวลชนจึงสามารถท่ีจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวทำให้เป็นข่าวกับคำพูดของ
นายกท่ีไม่ค่อยเข้าหูเข้าตาประชาชน ฉะนั้นตัวพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกระแสข่าว
หรือส่ือสังคม เพราะมีความเด็ดขาดและมีความเป็นทหารในสายเลือดไม่เปล่ียนแปลง อีกท้ัง
ยังมี มาตรา 44 ท่ีออกกฎหมายระเบียบ ประกาศต่างๆ มา ซึ่งเป็นแนวความคิดของตัว 
พลเอกประยุทธ์เองเกือบท้ังหมด แต่ผลท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นว่าคำส่ังท่ีออกมานั้นจะเกิด
ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา (นาย ร3, การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2562) 
 

การรับรู้ท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชนยังเป็นภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ในการ
จงรักภักดีกับสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัติรย์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านหนึ่ง
กล่าวว่า 
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การท่ีพลเอกประยุทธ์ได้รับกระแสนิยมสูงขึ้นในช่วงหลังปี 59 นั้นถ้าวัดจากเป็นผู้ส่งสารนั้น
คงต้องเลือกประเด็นท่ีจะเล่น ในปี 59 ในหลวงทรงประชวร ประเด็นท่ีส่ือสารในหลวง เป็น
อะไร ทุกคนก็ล้วนรู้ เป็นศูนย์รวมจิตใจ มันก็จะได้คะแนนตรงนั้นขึ้น แต่ถ้าไปวัดจากมุมของ
รับสาร เช่นประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เช่นกลุ่มท่ีชอบสถาบัน ไม่ชอบสถาบัน วัดจากกลุ่ม
ไหน ถ้าวัดจากผู้ชอบสถาบันนายกก็ได้กระนิยม กลุ่มท่ีไม่ชอบก็จะไม่ได้รับกระแสนิยม 
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี 9 คนจะพูดถึงเยอะมากในเรื่องของ
การจัดงาน หรือภาพลักษณ์ในช่วงของการจัดงาน และบวกกับการรักสถาบัน แต่พยายาม
ต่อต้านกับคนท่ีออกมาโจมตีสถาบัน ผ่านคำส่ังหรือกระบวนอื่นๆ ท่ีเร่งขึ้นมากกว่ารัฐบาล
ก่อนและพยายามชูตัวเองในการทำงานเพื่อสถาบัน (นาย ร1, การสัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2562) 

 

 
ภาพท่ี 4.4  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 
แหล่งท่ีมา: รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 2559. 

 
ผลการตอบรับจากประชาชนนั้นสะท้อนได้จากการท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ัง ซึ่งนาย ข3 (การสัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2562) ได้กล่าวว่า 
“ช่วงแรกก่อนจะเลือกต้ัง นักข่าวหลายคนก็มองว่า นโยบายบัตรคนจน จะไม่สร้างความนิยมให้กับพล
เอกประยุทธ์ เพราะกระแสช่วงนั้น เป็นกระแสในการต้องการประชาธิปไตย ต้องการจะเข้าสู่การ
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เลือกต้ังนายกคนใหม่ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ได้มาถึง 8 ล้านกว่าเสียง” สอดคล้องกับบทสัมภาษ์ของผู้ให้
ข้อมูลสำคัญอีกท่านท่ีกล่าวถึงการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไว้ว่า 

 
ผลในช่วง 5 ปีสำหรับการสร้างภาพลักษณ์หรือการจัดการกลยุทธ์นั้นผมถือว่าโอเคนะ 
เพราะว่าเราก็เห็นถึงผลลัพธ์กันอยู่ในเวลานี้ ว่าท่านก็ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนอย่าง
สูงในการท่ีให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมมองว่าเพราะการวางกลยุทธ์ท่ีหนักแน่น
และดึงความเป็นตัวตนของท่านท่ีเข้มแข็ง กล้าหาญ เทิดทูนสถาบันออกมา ทำให้ภาพชัดถึง
ความต้ังใจจริงในการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง สำหรับประเด็นเรื่องของภาวะทาง
อารมณ์แล้วนั้นผมมองว่าเราต้องดูความสำคัญนะว่าอะไรสำคัญกว่า เรื่องอารมณ์เป็นเรื่อง
ของแต่ละบุคคลท่ีทุกคนมี อันนี้ตัวผมเข้าใจตัวท่านมากกว่าและมองว่าถ้าเทียบกับเรื่องความ
กล้าหาญนั้น อารมณ์ของท่านก็ไม่ได้ทำร้ายใคร (นาย ป1, การสัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2562) 

 
4.4.3.2 อคติกับการประเมินส่วนตัวของประชาชน 
อคติและการประเมินส่วนตัวของประชาชน ในประเด็นนี้เป็นผลของการรับรู้ของ

ประชาชนจากภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ โดยกลุ่มแรกจะยังยึดติดกับภาพลักษณ์ของนายทหาร
ท่ีเข้ามายึดอำนาจรัฐประหาร และจัดระเบียบสังคมโดยการใช้กฎหมายมาตรา 44 รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจท่ีแย่ลง อีกท้ังด้วยบุคคลิกของพลเอกประยุทธ์เองซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้มองว่า ขาดภาวะผู้นำ
และการกระทำของพลเอกประยุทธ์เป็นการจำกัดเสรีภาพโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่  ใน
ขณะเดียวกันมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอทัศนะ ไว่ว่า “กลยุทธ์ที่ผ่านมาสวนทางกับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่น
ใหม่ท่ีภาพลักษณ์นั้นไม่ได้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้แม้แต่น้อยเลย เพราะกระแสท่ีออกมาจะไปเปล่ียน
ความคิดของคนรุ่นใหม่คงเป็นไม่ได้ไปเพราะมันเกิดภาพจำในลักษณะท่ีผ่านมา แต่ถ้าจะให้เปล่ียนต้อง
ไปดูท่ีผลงาน อันนี้จะเห็นได้ชัด” (นาย ร3, การสัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2562) 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้เสนอแนะถึงการจัดการกับอคติและการประเมิน
ส่วนบุคคลไว้ ดังนี้ 

 
ผลงานออกมาด้านเศรษฐกิจท่ีกำลังแย่ในตอนนี้เค้าสามารถแก้ไข หรือปรับเปล่ียนได้ไหมถ้า
ได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีการพูดตรงน้อยลง เรื่องความเห็นของฝ่ังตรงข้าม ท่ีผ่านไม่ว่าจะเป็นการ
ถูกทำร้ายร่างกาย หรืออะไรต่างๆ นานาของฝ่ายท่ีค้านหรือกลุ่มท่ีเรียกตัวเองว่าฝ่าย
ประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องสิทธิ เสรีภาพตรงนี้สำคัญมาก คนรุ่นใหม่ค่อนข้างให้ความสำคัญ
ค่อนข้างสูง ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องแสดงให้ความต่างระหว่างรัฐบาลทหาร กับรัฐบาลพลเรือนท่ี
แม้ว่าทหารเป็นนายกรัฐมนตรีต้องปรับเปล่ียนให้ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าทีมรัฐบาลได้มีการพูดถึงรึ
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ป่าว แต่ถ้ามีการพูดถึงเรื่องจะต้องแก้เฉพาะเรื่องท่ีเป็นสิทธิเสรีภาพ (นาย ร3, การสัมภาษณ์, 
3 สิงหาคม 2562) 

 
 กล่าวโดยสรุปผลของการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น 
ผลสำเร็จในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นไม่สามารถให้ความเห็นในเชิงสำเร็จหรือไม่เสร็จ
รวมท้ังเป็นผลดีหรือผลล ในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากยังมีประชาชนท่ีมองเห็นต่างใน
ตัวของพลเอกประยุทธ์ดังท่ีกล่าวมา แต่อย่างไรก็ตามหากเทียบกับช่วงแรกท่ีเข้ามาสู่วงการทาง
การเมืองของพลเอกประยุทธ์ มีเสียงต่อต้านมากกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นหากพิจารณาแล้วจะพบว่าท่าที
ของประชาชนกต่อตัวพลเอกประยุทธ์เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต ผลเช่นนี้อาจจะ
เกิดมาจากภาพลักษณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปรวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการ
เมืองด้วยแนวทางต่างๆ  
 

4.5 สรุปการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ช่วงการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเป้าประสงค์เพื่อเข้าสู่อำนาจทาง
การเมือง โดยใช้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของกองทัพและความเป็นกองทัพในการเข้าสู่อำนาจ ซึ่งมี
การชูประเด็นความเป็นทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน 
ซึ่งมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ไปในด้านบวก เนื่องจากเกิดภาวการณ์ทางการเมืองท่ีมีความตึงเครียด 
ประชาชนแบ่งเป็นฝ่ายการเมืองและมีความแตกแยก ส่งผลถึงพฤติกรรม ให้เกิดสภาวะบ้านเมืองท่ีมี
ความรุนแรงอย่างชัดเจน โดยภาพท่ีเราเห็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะเห็นลักษณะทหารท่ี
เข้มแข็ง เสียสละ กล้าหาญและเด็ดขาด ต้ังใจ แต่ยังคงให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นพลเรือน ซึ่งแสดง
อารมณ์ของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งส่ิงนี้เป็นความต้ังใจให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจในการ
ส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต่างจากนักการเมืองอาชีพท่ีจะมีการส่ือสารไปในการสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อสร้างความนิยมอย่างชัดเจน และอีกในประเด็นหนึ่งการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็น
พลทหารยังเช่ือมโยงถึงหน้าท่ีในการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติท่ีเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวความเป็นชาติ 
คือความยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยสารท่ีส่งถึงประชาชนจะมีการใช้คำท่ียึดโยง
เพื่อผลประโยชน์ของชาติ และพระมหากษัตริย์เป็นหลัก รวมถึงการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ซึ่งลักษณะ
ของสารท่ีใช้จะมีแนวโน้มไปในการส่ังการ การใช้สารเชิงอำนาจ และองค์ประกอบทางด้านกฎหมาย
มาตรา 44 ทำให้เกิดภาพของความเด็ดขาดเพื่อใช้ในการขจัดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
 สารท่ีปรากฏแก่สายตาประชาชนท่ีผนวกรวมกับอคติส่วนตัวทำให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีอยู่ในจิตใจของประชาชนบางส่วนบรรลุ
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วัตถุประสงค์ทางการเมืองท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้ ในการให้ประชาชนเห็นถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีผู้นำ
รัฐบาลทหารเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมือง และภาพท่ีประชาชน
คำนึงถึงก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งประเด็นของจำนวนสารท่ีมีกลยุทธ์ท่ีเน้นปริมาณของเนื้อหา
สาระและความถ่ีในการส่งสารท่ีมาจากฝ่ายภาคการเมืองท่ีเป็นทหาร เพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจ เป็น
การตอกย้ำภาพลักษณ์ท่ีต้องการเน้นให้เกิดขึ้นในสายตาของประชาชนกลับสร้างภาพลักษณ์ทาง
การเมืองไปในอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ ประชาชนมองว่าเป็นการเร้าด้วยสารท่ีมีปริมารมากจนเกินพอดี  
 ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่ีต้องการให้เกิดคือ ท่าทีของความเป็นทหารท่ีมีความ
หลากหลายทางอารมณ์เหมือนพลเรือน ซึ่งสารท่ีส่งออกมาด้วยความเข้มแข็งในการส่ือสาร การพูดท่ี
ตรงไปตรงมา ความเด็ดขาด การใช้สารเชิงอำนาจ ท่ีทำให้ประชาชนบางกลุ่มเห็นภาพลักษณ์ท่ีไปใน
ทิศทางบวกในการมีผู้นำท่ีเข้ามาแก้วิกฤติการณ์ทางการเมือง และเห็นถึงความจริงใจท่ีแตกต่างจาก
นักการเมือง แต่ในอีกทางหนึ่งกลับมองว่าไม่เป็นอันควร เนื่องจากความเป็นผู้นำรัฐบาลต้องมีท่าทีท่ี
เหมาะสมในการส่ือสารกับประชาชน ซึ่งมองว่าเป็นจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์ ในการส่ือสารกับ
ประชาชนท่ีไม่เทียบเท่านักการเมืองอาชีพ ซึ่งประเด็นในเรื่องการส่ือสารในรูปแบบของทหาร 
ประชาชนเช่ือมโยงกับนักการเมืองอาชีพ ซึ่งประชาชนบางกลุ่มมองว่าเป็นความจริงใจ ซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ไปในทางบวก ส่วนบางกลุ่มมองไปในแง่ลบถึงการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ ท่ีด้อยกว่า
นักการเมืองอาชีพอื่นๆ  
 ลักษณะการตอบโต้กับส่ือมวลชนในฐานะการจัดการภาพลักษณ์ในสถานการณ์ท่ีเป็นผู้ถูก
จัดการภาพลักษณ์โดยส่ือ ในประเด็นการตอบคำถามท่ีมีการใช้อารมณ์ร่วมในการตอบคำถาม เป็นกล
ยุทธ์หนึ่งท่ีทำให้เห็นลักษณะความเป็นพลเรือนของพลเอกประยุทธ์ ท่ีมีทุกอารมณ์ และส่ือสารแบบ
ตรงไปตรงมา ในประเด็นดังกล่าวกลับสร้างภาพลักษณ์ไปในทางลบ เพราะประชาชนมีความเห็นไป
ในทางท่ีสอดคล้องกันว่า การเป็นผู้นำรัฐบาลควรท่ีจะต้องมีการควบคุมอารมณ์ของตนเอง แต่
ประชาชนบางกลุ่มมองว่าภาพลักษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเหตุมาจากส่ือมวลชนท่ีเล็งเห็นจุดอ่อนของ
พลเอกประยุทธ์ และทำให้เป็นประเด็นเพื่อทำให้ข่าวมีความน่าสนใจ หรือในมุมท่ีส่ือต้องการอยากให้
เป็น และเห็นว่าลักษณะดังกล่าวควรท่ีจะให้มีการจัดการการให้สัมภาษณ์มากขึ้น ไม่ให้พลเอก
ประยุทธ์ตอบคำถามท่ีมากจนเกินไป จนเป็นโอกาสให้เกิดส่ือจัดการภาพลักษณ์ของนายกได้สำเร็จดัง
ปรารถนา 
 หลังการรัฐประหารท่ีเริ่มมีกระแสสนับสนุนและวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ ในประเด็นต่างๆ ซึ่ง
เป็นประเด็นท่ีเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ท่ีต้องการให้ประจักษ์แก่
สายตาประชาชนมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเน้นการให้ประชาชนเห็น
ตัวตนของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นในมุมอื่นๆ มีการปรับในเรื่องของความเข้มแข็ง ท่ีอาจถูกมองแข็ง
กร้าว ให้มีความอ่อนโยนขึ้น มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารเข้ามาประกอบเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทาง
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การเมืองท่ีผู้นำรัฐบาลปรารถนา ซึ่งทำให้เห็นลักษณะของภาพทางการเมืองเดียวกันแต่บริบทของ
บ้านเมืองต่างๆ กันทำให้ภาพในใจของประชาชนต่างกัน ซึ่งเหตุผลหนึ่งท่ีเป็นความจำเป็นให้ต้องมีการ
เปล่ียนภาพลักษณ์คือการท่ีบ้านเมืองสงบสุขมากขึ้น ทำให้เริ่มผ่อนคลายความเป็นทหารของพลเอก
ประยุทธ์ลง ให้ประชาชนได้เข้าถึงตัวตนความตลกของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งในเรื่องความตลกประชาชน
มองไปในด้านบวก ประชาชนมองว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ของผู้นำรัฐบาลทหาร  แต่การจัดการ
ภาพลักษณ์ยังคงไว้ซึ่งลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์เดิม คือประเด็นในความเป็นทหาร ซึ่งในช่วงนี้
พลเอกประยุทธ์ ได้ทำภาพลักษณ์ของตนท่ีสอดคล้องกับพลเอกเปรมท่ีนำมาเป็นแบบอย่าง ซึ่งเรา
สามารถเห็นภาพลักษณ์ของพลเอกเปรม คือ การมีบุคลิกภาพความเสมอต้นเสมอปลาย มีระเบียบ 
เช่ือใจไว้ใจได้ อีกท้ังมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านการทหาร (ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และสมเกียรติ วันทะนะ, 2560, น. 96) ซึ่งสอดคล้องกันกับ
ส่ิงท่ีพลเอกประยุทธ์ยังคำรักษาภาพลักษณ์เอาไว้ในเรื่องของ ความเป็นทหาร ท่ีมีระเบียบ มีความ
ซื่อสัตย์ และพยายามแสดงออกถึงการต้ังใจในการทำงาน การมีความรู้ความสามารถผ่านคำ
แถลงการณ์ในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นกระแสสังคม เช่นเศรษฐกิจ อาชญากรรม การเมือง และสังคมแต่
ภาพในใจของประชาชนในช่วงของการเริ่มเปล่ียนภาพลักษณ์ในช่วงเริ่มต้นไปในทิศทางท่ีหลากหลาย 
และการเปล่ียนท่าทีท่ีมีความอ่อนโยน และประเด็นคนรอบตัวของพลเอกประยุทธ์ อย่างกรณีคนใกล้
ตัวมีประเด็นการส่อทุจริต ซึ่งพลเอกประยุทธ์มีการออกมาตอบโต้ไปในประเด็นดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กระบวนการยุติธรรม และไม่มีประเด็นทุจริตใดๆ เลยท่ีเป็นประเด็นจากพลเอกประยุทธ์โดยตรง ซึ่ง
ภาพนี้เมื่อประชาชนรับทราบส่วนหนึ่งมองว่า พลเอกประยุทธ์มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่บางกลุ่มมองว่า
การมีคนใกล้ตัวส่อทุจริต หรือเห็นและตัดสินว่าน่าจะมีการทุจริต พลเอกประยุทธ์ต้องมีส่วน
รับผิดชอบ หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยในประเด็นนี้มองว่าการแสดงออกท่ีควรของพลเอก
ประยุทธ์ในการแสดงความบริสุทธิ์ควรออกจากตำแหน่ง หรือมีการเปล่ียนคณะรัฐมนตรี คนใกล้ชิด 
เพื่อให้เกิดภาพการสุจริตท่ีแท้จริง  
 นอกจากนี้ มีการใช้ช่องทางการส่ือสารภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงเพื่อเปล่ียนภาพลักษณ์ในใจ
ของประชาชน ดังกรณี การจัดให้มีการเลือกต้ังท่ีเป็นคำมั่นสัญญาหนึ่งท่ีพลเอกประยุทธ์ ท่ีได้ให้ไว้กับ
ประชาชน มีการใช้ช่องทางการส่ือสารจากรัฐสภาในการออกมาให้ข้อเท็จจริงในกระบวนการออก
รัฐธรรมนูญ ท่ีมีไม่ผ่านความเห็นชอบ ทำให้มีความล่าช้าในการได้มารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นการ
ขยายระยะเวลาในการรักษาอำนาจของรัฐบาล ซึ่งช่องทางการส่ือสารภาครัฐมีวัตถุประสงค์ในการ
ส่ือสารเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงจากรัฐบาลในประเด็นต่างๆ  
 ภายใต้สถานการณ์ของประเทศกำลังขาดศูนย์รวมจิตใจและการสูญเสียในปลายปี พ.ศ.2559 
ภาพลักษณ์ท่ีเป็นประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชูประเด็นความจงรักภักดีเป็นสำคัญ ซึ่งสังคมก็
ตอบรับอย่างดีต่อภาพลักษณ์ตัวตนของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งจากการพิจารณาจะเห็นว่าในสถานการณ์ท่ี
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บ้านเมืองมีความระส่ำระส่าย อยู่ในสภาวะการพิเศษหรือไม่ปกติ ลักษณะผู้นำรัฐบาลแบบพลเอก
ประยุทธ์จะมีภาพลักษณ์ไปในทางท่ีบวก และสนองความคาดหวังของประชาชนโดยรวมได้อย่างดี ซึ่ง
เราจะเห็นภาพของพลเอกประยุทธ์ หรือสารจากคำแถลงการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดี การพูด
ถึงการจัดการพระราชพิธีของรัฐบาล เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอสารจากรัฐบาล รวมถึงการ
เปล่ียนช่ือรายการจากคืนความสุขให้คนในชาติ เป็น รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ภายหลังความสูญเสียประเด็นการเลือกต้ังเป็นกระแสสังคมท่ีประชาชนมีการพูดถึง และ
ปลายปี พ.ศ.2560 พลเอกประยุทธ์ มีจุดยืนชัดเจนในการเข้าสู่ภาพลักษณ์ความเป็นนักการเมือง
อาชีพ ซึ่งมีการนำนักการเมืองเข้ามาร่วมทำงานภายใต้รัฐบาลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อยู่ใน
อำนาจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ โดยภาพลักษณ์ท่ีสร้างให้เกิดขึ้นมีความแตกต่างกับ
นักการเมืองเพราะ ใช้นิยามความเป็นนักการเมืองคนดี ซึ่งแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ จะมีภาพลักษณ์เชิง
ลบในการมีคนใกล้ตัวที่ประชาชนบางกลุ่มมองว่ามีพฤติกรรมส่อทุจริต แต่ไม่มีเรื่องการส่อทุจริตใดๆ ท่ี
อ้างอิงได้ถึงพลเอกประยุทธ์ โดยตรงและรอยต่อก่อนการเข้าสู่ภาพลักษณ์ทางการเมืองแบบ
นักการเมืองอาชีพ พลเอกประยุทธ์ ก็มีความนิยมสูงจากภาพความจงรักภักดีในช่วงท่ีภาวะไม่ปกติของ
ชาติบ้านเมืองจากความสูญเสียปลายปี พ.ศ.2559 ซึ่งในช่วงของการเป็นนักการเมืองอาชีพ นอกจาก
นักการเมืองท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์แล้ว ภริยาถือว่าเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการปรับตัวของพลเอกประยุทธ์ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมถึงนโยบายท่ี
ตอบสนองชนช้ันกลางของประเทศ และกลยุทธ์การสร้างนโยบายเป็นการใช้สัญลักษณ์ท่ีปูทางไว้ตั้งแต่
เป็นรัฐบาลทหารคือการใช้คำว่า ประชารัฐ เป็นช่ือพรรคการเมือง อีกท้ังใช้เป็นช่ือหลักในนโยบาย
ต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
 ประเด็นภาพลักษณ์ทางการเมืองในฐานะนักการเมืองมีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนจาก
ภาพในช่วงของการรัฐประหาร คือเปล่ียนจากความแข็งกร้าว เป็นอ่อนโยน ให้ประชาชนเข้าถึง และ
ยังตงรักษาภาพลักษณ์บางประการเอาไว้ เช่นความจริงใจในการตอบคำถาม ความจงรักภักดี ยังคงไว้
สำหรับรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่มีการเปล่ียนรูปแบบรายการ เดินหน้า
ประเทศไทย ท่ีมีการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งรายการมี
การปรับรูปแบบให้น่าสนใจ ใช่เสียงประกอบท่ีเราได้ยินบ่อยๆ ในรายการบันเทิง ใช้บุคคลมีช่ือเสียง 
ดารา นักร้อง เข้ามาสร้างสีสัน และแฝงไปด้วยการนำเสนอการทำงานของรัฐบาลผ่านโครงการท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนท่ีเข้าโครงการต่างๆ มาบอกเล่าเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและ
เป็นกันเอง แต่ในมุมมองของประชาชนบางกลุ่มมองว่าภาพลักษณ์บางอย่างขัดกับความเป็นธรรมชาติ
ของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง ท่ีมองว่าการปรุงแต่ง
ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีมากจนเกินไป ทำให้ขัดกับภาพลักษณ์โดยธรรมชาติ จะทำให้ดูเสแสร้งและความ
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ขัดกันของภาพลักษณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ดังเช่น การนำศิลปินที่โด่งดัง อายุน้อย ในการเข้ามาร่วมให้เกิดภาพ
กับพลเอกประยุทธ์ และจัดการภาพพลเอกประยุทธ์ให้มีความน่ารักจนเกินไป เป็นต้น 
 ประเด็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ มีความอ่อนลงท้ังการพูด และการแสดงถึงความเป็น 
คนอารมณ์ดี และการลดจุดอ่อนทางด้านอารมณ์ของตนเองให้เป็นเรื่องท่ีเสแสร้งทำเพื่อแกล้ง
ส่ือมวลชน ให้กลายเป็นสีสันของพลเอกประยุทธ์ รวมถึงท่าทีกับส่ือท่ีมีความเป็นมิตร ห่วงใยอย่าง
เด่นชัด ในส่วนของประเด็นการจำกัดส่ือในการให้สัมภาษณ์มีการเปล่ียนแปลงมาหลายช่วง ต้ังแต่การ
จำกัดคำถาม ให้ส่งคำถามและสำนักท่ีถามคำถามก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งผลลัพธ์คือไม่สามารถควบคุม
ได้ ยังคงมีคำถามนอกเหนือจากรายการคำถามท่ีส่งรัฐบาล ทำให้มีภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ ท่ี
ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน อารมณ์เสีย ถามคำถามส่ือมวลชนกลับให้เห็นเป็นประจำ จึงมี
การเปล่ียนการควบคุมจากการจำกัดคำถามเป็นการสร้างความเป็นมิตรกับส่ือมวลชน มีการนัดทาน
ข้าว นั่งโต๊ะคุย และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักโฆษกกับส่ือมวลชนเพื่อคัดกรองคำถามและขอความ
ร่วมมือส่ือมวลชนในการถามคำถามต่างๆ ทำให้ควบคุมภาพท่ีจะประจักษ์แก่สายตาประชาชนได้มาก
ขึ้น แต่ภาพลักษณ์เดิมๆ ยังคงปรากฏในท่าทีท่ีมีการตอบคำถามส่ือมวลชนด้วยอารมณ์ ทำให้ภาพ
ยังคงตราตรึงยากท่ีจะเปล่ียนแปลง อีกท้ังมีการใช้ส่ือใหม่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีการ
เผยแพร่ภาพของพลเอกประยุทธ์ในด้านอื่นๆ เช่น ภาพพลเอกประยุทธ์ในการแต่งตัวสบายๆ ถ่ายภาพ
กับสัตว์เล้ียง เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.2  สรุปผลการศึกษา 
 

ลำดับป ี ภาพลักษณ ์ กลยุทธ์ พฤติกรรม วัตถุประสงค์ ภาพลักษณ์เชิงบวก ภาพลักษณ์เชิงลบ 

พ.ศ.2557 1. ความเด็ดเด่ียว 
2. แข็งแกร่ง 
3. มีความเป็นทหาร 
4. มีภาวะความเป็น 
ผู้นำสูง 
5. มีความรักชาติ 
6. รักสถาบัน 
7. เป็นคนตรงไปตรงมา 
8. ไม่มีนโยบายแอบแฝง 
9. เป็นผู้แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบใน
บ้านเมือง 
10. ก่อนการให้
สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน
มีการเตรียมข้อมูลได้ดี 

1. ใช้ลักษณะเด่นส่วน
บุคคลของพลเอก
ประยุทธ์ 
2. การส่ือสารมวลชน
ผ่านส่ือหลัก 

1. ใช้การส่ือสาร 
เชิงอำนาจ 
2. ขี้โมโห 
3. แข็งกร้าว 
4. มีความเป็น
ธรรมชาติแบบทหาร 
5. พูดจาโผงผาง 

1. สร้างความ
เช่ือมั่นในการเข้า
มารัฐประหารเพื่อ
ประเทศ 

1. ทหารท่ีรักษาชาติ
บ้านเมือง 
2. นายกรัฐมนตรีท่ีมี
ความซื่อสัตย์ 

1. มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ค่อนข้าง
น้อย  
2. การควบคุมทาง
อารมณ์อยู่ระดับท่ี
โมโหง่าย 
3. เจรจาห้าวหาญ  
4. ไม่มีความนุ่มนวล 
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พ.ศ.2558 1. ผู้นำประเทศท่ีต้องมี 
หน้าท่ีบริหารราชการ 
แผ่นดิน 

1. กลยุทธ์การส่ือสาร 
การเมืองด้วยความถ่ี 

1. การทำงานเป็นกลุ่ม  
2. ความสามัคคีของหมู่
คณะ 
3. การไม่มีความขัดแย้ง
ในกลุ่มฝ่ายการเมือง 

1. อุปถัมภ์พวกพ้อง 

พ.ศ.2559 

พ.ศ.2560 1. นักการเมืองอาชีพ 1. เปล่ียนจุดด้อยในตัว
พลเอกประยุทธ์  
2. ใช้นโยบายในการ
ส่ือสารภาพลักษณ์  
3. กลยุทธ์การเปล่ียน
ภาพลักษณ์ตาม
สถานการณ์ 
 

1. มีการลงพื้นที 
2. การแสดงออก
หรือส่ือสารเชิง
ปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  
3. ความนุ่มนวลการ
ในส่ือสาร  
4. ภาพลักษณ์เป็น
คนรุ่นใหม่  

1. สร้างภาพในการ
เป็นรัฐบาลท่ีเป็น
นักการเมือง 

1. นายกท่ีมีความอ่อน
น้อม 
2. นายกรัฐมนตรีผู้
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1. ให้สัมภาษณ์ต่อ
ส่ือมวลชนท่ีเย่ินเย้อ
มากเกินไป 
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พ.ศ.2561 4. การส่ือสารผ่านใน
ช่องทางออนไลน ์

ทันสมัย  
5. ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
6. มีความจริงใจ 
7. หลีกเล่ียงการพูด
ในท่ีสาธารณะมาก
เกินไป 
8. ลดความเคร่งครึม  
9. แสดงออกอย่าง
อ่อนหวานมากขึ้น  
10. ส่ือสารกับ
นักข่าวได้อย่างเป็น
กันเอง  
11. คนตลก 
หยอกล้อ  

1. นายกรัฐมนตรีท่ีมี
ความหลากหลาย
อารมณ์ 

 



 

บทที่ 5 
 

อภิปรายและสรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษา 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล 
กรณีศึกษาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยดำเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key Informants) ซึ่งประกอบไปด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่ม
ฝ่ายการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 3 คน ข้าราชการประจำสำนักเลขานายก 
สำนักโฆษก ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคประชารัฐ จำนวน 3 คน กลุ่มนักข่าวและ
บรรณาธิการข่าวการเมือง จำนวน 5 คน กลุ่มนักการเมือง 4 คน และกลุ่มนักวิชาการ จำนวน 6 คน 
รวมท้ังส้ินจำนวน 21 คน อีกท้ังศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ่านเอกสารวิชาการ 
วารสาร บทความ หนังสือพิมพ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ วิทยานิพนธ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี บริบททางการเมือง เพื่อให้การศึกษามีความ
ละเอียดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในบทนี้สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
 
ภาพลักษณ์ทางการเมืองเปรียบเสมือนภาพแทนของตัวบุคคลหรือตัวนักการเมืองนั้นๆ ใน

ความคิด คำนึงของประชาชน ซึ่งเกิดจากการรับเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนักการเมืองและการประเมิน
นักการเมือง ซึ่งเป็นผลท่ีมาจากประสบการณ์และการรับรู้ของประชาชน ซึ่งปัจจัยท่ีทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ ประกอบไปด้วย พฤติกรรมการแสดงออกของผู้นำ การกระทำท่ีสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม 
วิสัยทัศน์ พิสูจน์ความจริงต่อสังคม และการประชาสัมพันธ์ ในขณะท่ีภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นมีท้ัง
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ภาพลักษณ์ท่ีดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตรงของผู้รับรู้ ภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และเหตการณ์ต่างๆ ท้ังนี้บุคคลท่ีเป็นผู้นำทางการเมืองหรือ
นักการเมืองจะแยกออกจากภาพลักษณ์ขององค์กร คณะทำงาน หรือรัฐบาลได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติท่ีตัวบุคคลหากเป็นผู้นำทางการเมืองแล้ว
มักจะถูกมองถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลกรณีศึกษา  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมือง กรณีศึกษาพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาพบว่า ภาพลักษณะทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่วงเวลาซึ่งภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลังการทำรัฐประหารนั้น มีความเป็น
นายทหาร มีภาวะความเป็นผู้นำ ความเด็ดขาด ความเป็นนักบริหาร นอกจากนี้ยังมีความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีบุคลิกท่ีมีความกล้าพูด กล้าทำ เด็ดขาด ปากตรงกับ
ใจ มภีาวะความเป็นผู้นำในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีต้องการความเช่ือมั่นและต้องการสร้างเสถียรให้
เกิดขึ้นสังคมสอดคล้องกับ ภาคิน โชติเวศศิลป์ (2561, น. 23) ท่ีว่าภาพลักษณ์ทางการเมืองและความ
เป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า มีความเข้มแข็งมั่นใจและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
ของประเทศ เนื่องจากเป็นคนจัดระบบระเบียบในการทำงานและมีความกล้าหาญ ส่ือสาร
ตรงไปตรงมา พูดเสียงดังฟังชัด อีกท้ังมีความรักชาติ ซื่อสัตย์และจริงใจ 

ส่วนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน ช่วงขณะเป็นหัวหน้า รัฐบาลเริ่มมี
ภาพลักษณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมภาพลักษณ์ของทหารเริ่มมีความเปล่ียนแปลงเป็น
นักการเมืองมากขึ้น บุคลิกและกิริยาเปล่ียนไปมีลีลาของนักการเมืองทำให้พลเอกประยุทธ์เกิดความมี
เสน่ห์ชัดเจนขึ้น เริ่มมีความระมัดระวังและพยายามแสดงให้เห็นว่ารักษาระยะห่างในการสัมภาษณ์กับ
นักข่าว ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในเชิงลบในช่วงนี้คือ การช่วยเหลือบุคคลรอบ
ข้างผลประโยชน์ของพวกพ้อง จนทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สถิระ เผือกประพันธุ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาการส่ือสารทางการเมือง
ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน พบว่า ภาพลักษณ์ทางการเมืองของนักการเมืองท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนต้องเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นำสูง ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน โดยต้องควบคุม
อารมณ์และใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา ความคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น 

ในขณะท่ีภาพลักษณฺทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 
นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และบริบทของเวลาเป็นประการสำคัญ 
ท่าทีของพลเอกประยุทธ์มีความเป็นนักการเมืองเต็มตัว โดยการแสดงท่าทาง กิริยาวาจา ก่อนเข้าสู่
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือในระหว่างอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ช่วงปี พ.ศ.2557-2559 มีบุคลิก
ท่ีเคร่งขรึม ติดความเป็นทหาร ใช้วิธีการส่ือสารเชิงอำนาจ และการทำงานมุ่งเน้นส่วนกลางหรืออยู่ใน
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ระดับกระทรวง จากนั้น ในช่วง ปี พ.ศ.2560-2562 พลเอกประยุทธ์เริ่มมีความเป็นนักการเมือง มีการ
ลงพื้นท่ี การแสดงออกหรือส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์มากขึ้น น้ำเสียงมีความนุ่มนวลการในส่ือสาร 
หลีกเล่ียงการพูดในท่ีสาธารณะมากเกินไปเพื่อไม่เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อย่างไรตาม การเปล่ียนแปลง
ในลักษณะดังกล่าว เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีวาระซ่อนเร้นคือการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก
ครั้งโดยผ่านวิธีการเลือกต้ัง เพื่อลดแรงเสียดทานจากภายนอกประเทศ และให้เกิดมุมมองท่ีเป็น
รัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับการศึกษาของ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544, น. 27-29) 
ได้กล่าวว่าความสำคัญกับการออกแบบสารท่ีเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับเหมาอย่างมีเหตุผล จะเป็นการกระตุ้นความสนใจแล้วนึกถึงคุณประโยชน์เห็นดีเห็นงามตาม  
ผู้ส่งสาร และส่งต่ออารมณ์เชิงบวกต่อสถานการณ์และการส่ือสารทางการเมืองของผู้ส่งสารและจะ
ส่งผลต่อผู้รับสารให้มีความเช่ือและศรัทธามากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองประกอบไปด้วย 
1) กลยุทธ์การใช้ลักษณะเด่นส่วนบุคคลของพลเอกประยุทธ์ อันประกอบไปด้วย (1) การทำเพื่อ
บ้านเมือง (2) การสร้างความยอมรับจากต่างชาติและความคาดหวังให้ประเทศดีขึ้น (3) พลเอก
ประยุทธ์เป็นตัว(4) แบบสร้างความคาดหวังของสังคมเรื่องความสามัคคี และ (5) การยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับการศึกษาของภาคิน โชติเวศศิลป์ (2561, น. 23) ท่ีว่า 
ความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 1) มีความเข้มแข็งมั่นใจและมุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาประเทศ 2) ความรักชาติ จริงใจและซื่อสัตย์ 3) เผด็จการหรืออัตตาธิปไตย เป็นภาพลักษณ์
ท่ีมาจากการยึดอำนาจและใช้กฎหมายมาตรา 44 4) ไม่เกรงกลัวส่ือมวลชน และ 5) มีอารมณ์ขัน  

การศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า มีกลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง คือ 2) กลยุทธ์
การส่ือสารทางการเมือง (1) เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนการสร้างความเข้าใจและต้องการให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจและยอมรับในการกระทำของรัฐบาลและ (2) เพื่อสร้างความรับรู้และให้
เกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเห็นถึง
ความสำคัญในการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจในส่ิง
ท่ี คสช. กำลังดำเนินการ รวมท้ังพยายามส่ือสารและให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการฝ่าวิกฤต
สำคัญทางการเมือง ซึ่งการส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเน้นการใช้ช่วงเวลาทอง 
(Prime time) ในการเข้าถึงประชาชนผู้รับสารทุกกลุ่ม ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ประกอบกับปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารดูผ่านแอพพลิเคช่ันได้ สอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ 
(2551, น. 43) กล่าวว่า การใช้ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความ
ต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสารมากท่ีสุด เพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บรรจุเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิด
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ความสำเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกท้ัง ยังใช้คุณสมบัติของระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่างๆ ท่ีเรียกว่าส่ือผสมผสานอีกท้ังยังสอดรับกับ (พรจิต สมบัติ
พานิช, 2547, น. 4) ท่ีได้ให้ความหมายเกี่ยวกับส่ือว่า ส่ือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีนำเสนอเนื้อหาของ
สารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยี นำมา
ซึ่งการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ีพัฒนาให้ดีขึ้นนับจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ และ
ส่ือส่ิงพิมพ์พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทัศน์ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง ส่ืออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มขึ้น  
 ในขณะท่ีจุดอ่อนด้านการส่ือสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาการท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชามีความตรงไปตรงมา พูดจาเสียงดัง ไม่เกรงกลัวส่ือมวลชน มีบุคลิกตอบโต้กับส่ือมวลชนแบบ
ตรงไปตรงมา และในบางครั้งมีการทะเลาะกับนักข่าว ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารย์จากหลาย
ฝ่ายในการปฏิบัติตัวของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังการส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมืองเหล่านี้ทีมงาน
และพลเอกประยุทธ์มีการปรับตัวและระมัดระวังมากขึ้น โดยการจัดระเบียบส่ือให้ข่าวในจุดเดียวกัน
เพื่อให้สามารถควบคุมข่าวสารไปด้วย 

นอกจากนี้ ยังพบว่าในระยะหลังภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์มีการใช้ 3 กลยุทธ์
การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ ซึ่งการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ในตัวพลเอกประยุทธ์ นั้น
นอกจากจะปรับจากตัวเองแล้ว ยังมีการปรับไปในทิศทางท่ีเกิดกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ในตัว  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี  พ.ศ.2561 คือ ช่วงก่อนการเลือกต้ัง  
มีทีมงานท่ีพยายามเปล่ียนจุดด้อยในตัวพลเอกประยุทธ์ มาเป็นจุดแข็งโดยใช้วิธีการส่ือสารในลักษณะ
ท่ีนุ่มนวลลง เพราะภาพลักษณ์โยรวม จะถูกมองว่าเป็นคนแข็งกร้าว โดยพยายามเปล่ียนภาพลักษณ์
จากลักษณะกล่าวให้ผู้ฟังหรือประชาชนท่ีติดตามคล้อยไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหาร กับรัฐบาลพลเรือนท้ังผู้นำท่ีเป็นนายก และใน
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนในเรื่องภาพลักษณ์หากมองในมุมมองของการจัดการพบว่ามีลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกัน คือจะมีกลยุทธ์ภายในเพื่อควบคุมภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามต้องการ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการทางการเมือง ดังเช่น  

 
ภาพลักษณ์ของนายก ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ผูกขาดอำนาจรัฐ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นผู้นำท่ีดี ด้านพฤติกรรมการพูด คือ ถ้อยคำหรือข้อความท่ีมุ่ง
แสดงออกถึงบุคลิกภาพด้านการ พูดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เช่น ปากไว พูดไม่คิด ใคร
ค้านไม่ได้ ในบางครั้ง ดร.ทักษิณ ซินวัตร ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนและส่ือมวลชน ซึ่งสามารถเห็นได้จากคำหรือข้อความท่ีส่ือมวลชนได้
วิพากษ์วิจารณ์เตือน ตร.ทักษิณ ชินวัตร ในเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ช่วง
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ท่ีส่ือมวลชนเห็นว่า ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและบุคคล
อื่น ก็จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วย ถ้อยคำ ข้อความนี้บ่อยครั้ง ดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงได้หันมา
ปรับปรุงโดยการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยความสนใจ มีท่า
ท่ีเปล่ียนไป นุ่มนวลขึ้น ยอมปรับ ยอมรับผิด ทำให้ เป็นท่ียอมรับในหมู่ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากถ้อยคำ (ตวงพร จำปาศรี, 2547) 
 
ภาพลักษณ์ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือการเป็นนักพูดท่ีมีวาทศิลป์สูง บุคลิกภาพสุภาพ
เรียบร้อย เป็นนักเรียนนอกมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีถูกต้องท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมีภาพของการนักพูดเป็นผู้นำท่ีออกส่ือโทรทัศน์แล้วดูสุภาพเรียบร้อย การ
ประชาสัมพันธ์การโต้ตอบทุกคาถามเจ้าคารมพูดไม่มาก แต่มีความสมบูรณ์ในทุกคำพูดมีการ
กล่ันกรองคำตอบตอบแบบนักการเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมืองท้ังส้ินมีรูปแบบท่ีได้รับการ
หล่อหลอมประสบการณ์จากอดีตนายกฯชวนหลีกภัยมีภาพในโฆษณาและถ่ายทอดสดการ
พยายามใกล้ชิดกับประชาชน (จิตพิสุทธิ์ ไกรประสิทธิ์, พัด ลวางกูร, ชัยชนะ อิงคะวัต และ
วิทยากร เชียงกูล, 2561, น. 1-18) 
 
 ภาพลักษณ์ของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือมีความสุภาพอ่อนน้อมการมีภูมิหลังเป็นคน
สามัญธรรมดาบุคลิกภาพหน้าตาดี อ่อนโยนน่ารัก มีภาพลักษณ์ของคนท่ีมาจากประชาชน
ตอนลงพื้นท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนการออกนโยบายพรรคเพื่อช่วยเศรษฐกิจให้คนรากหญ้า 
(ชาวบ้านในชนบท) การสร้างบุคลิกภาพให้เกิดการรับรู้การยอมรับโดยการไม่ตอบโต้และการ
เห็นแก่ส่วนร่วมการแสดงออกมีมารยาทอ่อนน้อมดึงดูดใจมีความเป็นลูกชาวบ้านปฏิบัติตัว
เป็นธรรมชาติใช้วาทกรรมสตรีเพื่อลูกหลานอนาคตของประเทศเน้นการให้สิทธิและความ
เสมอภาคท่ีเท่าเทียมกันของชายและหญิงทุกมิติทางสังคมและการเมืองมีความอดทนสูงเมื่อ
ต้องถูกอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรการไม่ตอบโต้ใดๆ การไม่พูดมากทาให้ถูกจริตคนไทย
แบบหนึ่งในคากล่าวสุนทรพจน์ท่ีเป็นทางการมีการหลีกเล่ียงไม่พูดสดอ่านตามสคริปต์เพราะ
การพูดผิดอาจเป็นโทษร้ายแรงหากเป็นภาษาทางการเมืองท่ีสำคัญและภาพลักษณ์ควรถูก
สร้างให้มีความน่าเช่ือถือ ทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง (จิตพิสุทธิ์ ไกรประสิทธิ์ และ
คณะ, 2561, น. 1-18) 
 
ภาพลักษณ์ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ คือ การเป็นนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ ท่ี
เปล่ียนสถานะขึ้นมาเป็นแกนนำการชุมนุม ซึ่งอาจมีผลประโยชน์แอบแฝง กำนันสุเทพ มี
ประวัติถูกครหาเรื่องทุจริตคอรัปช่ันในหลายคดีมาก่อน มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ 



114 
 

ผู้ชุมนุมค่อนข้างสูง มีภาพลักษณ์ของการเป็นนักยุทธศาสตร์ นักปฏิวัติ และนักเคล่ือนไหว
มวลชนอีกด้วย แต่ภาพลักษณ์ของสุเทพภาพลักษณ์ท่ีไม่มีความเสถียร เนื่องจากมีกา ร
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ เพื่อโน้มน้าวใจและกระตุ้น 
มวลชนให้มีความคิด ความเช่ือ ร่วมเคล่ือนไหวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (ศิริพร กิจประกอบ, 
2558, น. 204-205) 
 
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของผู้นำรัฐบาลทหารเปรียบเทียบกับผู้นำรัฐบาลพลเรือน เราจะ

เห็นภาพลักษณ์ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยท่ีผู้นำรัฐบาลทหารจะมีความเข้มแข็งท้ังในเชิง
พฤติกรรม และการส่ือสารเชิงอำนาจ ซึ่งแตกต่างจากผู้นำพลเรือนท่ีจะมีจุดขายท่ีหลากหลายกว่าเป็น
ท่ีต้องตาต้องใจประชาชน แต่หลักๆ แล้วจะมีทักษะการส่ือสารโน้มน้าวใจท่ีเป้นจุดขายเหมือนกัน แต่
ในด้านของเนื้อหาสารท่ีต้องใจประชาชนจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ เช่น  
ดร.ทักษิณ ท่ีแม้ว่าจะมีภาพลักษณ์ท่ีเด็ดขาดใกล้เคียงกับผู้นำรัฐบาลทหาร แต่มีการปรับเปล่ียนการ
พูดจาท่ีเป็นมิตรมากขึ้น ดูรับฟังประชาชนมากขึ้น สอดคล้องกับ พลเอกประยุทธ์ แต่สำหรับท่านอื่นๆ 
จะเป็นการส่ือสารท่ีนุ่มนวลมากกว่า แต่ถ้าเรามองในเรื่องของภาพลักษณ์ในช่วงการเข้ามามีอำนาจ
ทางการเมืองภาพลักษณ์จะของผู้นำทหารและพลเรือนจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
ผู้นำทหารจะใช้การส่ือสารเชิงอำนาจอย่างเข้มข้น ส่วนรัฐบาลพลเรือนจะใช้การส่ือสารเชิงผูกมิตร
มากกว่า เพราะในเรื่องของการเข้ามามีอำนาจในการเมือง มีท่ีมาของอำนาจท่ีต่างกัน รัฐบาลทหารจะ
มีอำนาจทางการเมืองมาจากการรัฐประหาร ส่วนรัฐบาลพลเรือนจะมีท่ีมาจากการเลือกต้ัง ดังนั้นใน
การวางภาพลักษณ์ในช่วงต้นจะมีความแตกต่างจาก 

จากการเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทำให้เกิดพลวัตรของภาพลักษณ์ ท่ีพิจารณา
ได้ว่ามีความเหมือนกันคือจะต้องเปล่ียนภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ท้ังผู้นำทหารและพลเรือน เช่น 
จากพลเอกประยุทธ์ที่มีความแข็งกร้าวในช่วงต้น กลับอ่อนลง หรือการท่ีนาย สุเทพมีภาพลักษณ์การ
เป็น ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์กลับกลายเป็นแกนนำของ กปปส.  

จากการศึกษาภาพลักษณ์ของผู้นำรัฐบาลทหารเปรียบเทียบกับผู้นำรัฐบาลพลเรือน เราจะ
เห็นภาพลักษณ์ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยท่ีผู้นำรัฐบาลทหารจะมีความเข้มแข็งท้ังในเชิง
พฤติกรรม และการส่ือสารเชิงอำนาจ ซึ่งแตกต่างจากผู้นำพลเรือนท่ีจะมีจุดขายท่ีหลากหลายกว่าเป็น
ท่ีต้องตาต้องใจประชาชน แต่หลักๆ แล้วจะมีทักษะการส่ือสารโน้มน้าวใจท่ีเป็นจุดขายเหมือนกัน แต่
ในด้านของเนื้อหาสารท่ีต้องใจประชาชนจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ เช่น ดร.
ทักษิณ ท่ีแม้ว่าจะมีภาพลักษณ์ท่ีเด็ดขาดใกล้เคียงกับผู้นำรัฐบาลทหาร แต่มีการปรับเปล่ียนการพูดจา
ท่ีเป็นมิตรมากขึ้น ดูรับฟังประชาชนมากขึ้น สอดคล้องกับ พลเอกประยุทธ์ แต่สำหรับท่านอื่นๆ จะ
เป็นการส่ือสารท่ีนุ่มนวลมากกว่า แต่ถ้าเรามองในเรื่องของภาพลักษณ์ในช่วงการเข้ามามีอำนาจทาง
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การเมืองภาพลักษณ์จะของผู้นำทหารและพลเรือนจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้นำ
ทหารจะใช้การส่ือสารเชิงอำนาจอย่างเข้มข้น ส่วนรัฐบาลพลเรือนจะใช้การส่ือสารเชิงผูกมิตรมากกว่า 
เพราะในเรื่องของการเข้ามามีอำนาจในการเมือง มีท่ีมาของอำนาจท่ีต่างกัน รัฐบาลทหารจะมีอำนาจ
ทางการเมืองมาจากการรัฐประหาร ส่วนรัฐบาลพลเรือนจะมีท่ีมาจากการเลือกต้ัง ดังนั้น ในการวาง
ภาพลักษณ์ในช่วงต้นจะมีความแตกต่างจาก 

จากการเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทำให้เกิดพลวัตรของภาพลักษณ์ ท่ีพิจารณา
ได้ว่ามีความเหมือนกันคือจะต้องเปล่ียนภาพลักษณ์ตามสภานการณ์ท้ังผู้นำทหารและพลเรือน เช่น 
จากพลเอกประยุทธ์ที่มีความแข็งกร้าวในช่วงต้น กลับอ่อนลง หรือการท่ีนาย สุเทพมีภาพลักษณ์การ
เป็น ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์กลับกลายเป็นแกนนำของ กปปส.  

 

5.2 สรุปผลการศึกษา 

5.2.1 ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 คน พบว่า ภาพลักษณ์ทางการเมือง

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีภาพลักษณ์ทางการเมือง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  
5.2.1.1 ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลังการทำรัฐประหาร 
ภาพลักษณ์ในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์นั้นมีความเป็นนายทหาร มีภาวะความเป็นผู้นำ 

ความเด็ดขาด ความเป็นนักบริหาร นอกจากนี้ยังมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
โดยมีบุคลิกท่ีมีความกล้าพูด กล้าทำ เด็ดขาด ปากตรงกับใจ มีภาวะความเป็นผู้นำในสถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีต้องการความเช่ือมั่นและต้องการสร้างเสถียรให้เกิดขึ้นสังคม อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์
ในช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์ยังเป็นภาพลักษณ์ของเผด็จการท่ีเข้ามายึดอำนาจและใช้กฎหมายควบคุม 
จัดระเบียบ เอาผิดกับผู้ท่ีเห็นต่างทางการเมือง 

5.2.1.2 ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วงขณะเป็นหัวหน้ารัฐบาล 
ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้คือเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมภาพลักษณ์ของทหาร

เริ่มมีความเปล่ียนแปลงเป็นนักการเมืองมากขึ้น บุคลิกและกิริยาเปล่ียนไปมีลีลาของนักการเมืองทำ
ให้พลเอกประยุทธ์เกิดความมีเสน่ห์ชัดเจนขึ้น เริ่มมีความระมัดระวังและพยายามแสดงให้เห็นว่ารักษา
ระยะห่างในการสัมภาษณ์กับนักข่าว ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในเชิงลบในช่วง
นี้คือ การช่วยเหลือบุคคลรอบข้างผลประโยชน์ของพวกพ้อง จนทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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5.2.1.3 ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังรัฐธรรมนูญ 
ปี พ.ศ.2560……………………………………………………………... 

ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้ถือว่ามีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 
จากนายทหารสู่นักการเมืองอาชีพ กล่าวคือ ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้มีความเป็นนักการเมือง
เต็มตัว โดยการแสดงท่าทาง กิริยาวาจา ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือในระหว่างอยู่ใน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ช่วงปี พ.ศ.2557-2559 มีบุคลิกท่ีเคร่งขรึม ติดความเป็นทหาร ใช้วิธีการ
ส่ือสารเชิงอำนาจ และการทำงานมุ่งเน้นส่วนกลางหรืออยู่ในระดับกระทรวง จากนั้น ในช่วง ปี พ.ศ.
2560-2562 พลเอกประยุทธ์เริ่มมีความเป็นนักการเมือง มีการลงพื้นท่ี การแสดงออกหรือส่ือสารเชิง
ปฏิสัมพันธ์มากขึ้น น้ำเสียงมีความนุ่มนวลการในส่ือสาร หลีกเล่ียงการพูดในท่ีสาธารณะมากเกินไป
เพื่อไม่เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี 

 
5.2.2 กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key Informant) จำนวน 
21 คน เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พบว่า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้น ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การใช้ลักษณะ
เด่นส่วนบุคคล กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมือง และกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตาม
สถานการณ์ 

5.2.2.1 กลยุทธ์การใช้ลักษณะเด่นส่วนบุคคล 
กลยุทธ์นี้ ได้ใช้บุคลิกและตัวตนของพลเอกประยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ทาง

การเมือง โดยพยายามส่ือให้เห็นถึงการเข้ามาสู่วงการทางการเมืองนั้นภาพลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นคือ
การท่ีเป็นนายทหารและเข้ามาเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์ความแตกแยกทางการเมืองเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและปกป้องประชาชน นอกจากการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้ว กลยุทธ์ในลักษณะเด่นส่วนบุคคลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ยังถูกนำเสนอและผลิตซ้ำในเรื่องของการสร้างความยอมรับจากต่างชาติและต้องการให้ประเทสหลุด
พ้นจากปัญหาทางการเมือง อีกท้ังการสร้างความสามัคคีให้คนในชาติคือปัจจัยหนึ่งท่ีพลเอกประยุทธ์
ต้องการส่ือสารไปยังประชาชน เนื่องจากปัญหาทางการเมืองท่ีเรื้อรังและความแตกแยกของประชาชน 
การเข้ามาเพื่อแก้ไขรวมถึงขจัดความขัดแย้งทางการเมืองคือส่ิงท่ีพลเอกประยุทธ์ นั้นต้องการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชาติ และลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นท่ียอมรับ
ในวงกว้างว่าเป็นนายทหารผู้ท่ีจงรักภักดีกับสถาบันหลักของชาติ โดยตัวพลเอกประยุทธ์มองว่า
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ยุทธศาสตร์ความมั่นคงท่ีสำคัญท่ีสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการนำเสนอภาพลักษณ์ของ
นายทหารท่ีภักดีกับสถาบันจึงได้รับภาพจำในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะกับกลุ่มชนช้ันกลางถึงสูงด้วย 

5.2.2.2 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ทางการเมือง 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้น ประการ

แรก เน้นไปท่ีการสร้างความเข้าใจและต้องการให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและยอมรับในการ
กระทำของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์พยายามส่ือสารเพื่อนำเสนอความหวังในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศภายใต้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ประการต่อมาเป็นการส่ือสารภาพลักษณ์ทางการ
เมืองของพลเอกประยุทธ์ในประเด็นนี้เพื่อสร้างความรับรู้และให้เกิดพฤติกรรม โดยเป็นการพิจารณา
ถึงความจำเป็นในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการส่ือสารของพล
เอกประยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจการดำเนินงานของรัฐบาล  

5.2.2.3 กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ 
กลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองรูปแบบท่ีใช้ในระยะหลัง ได้แก่การพลิก

แพลง ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์และบริบท โดยมีลักษณะนักการเมืองอาชีพ ซึ่งแต่ละลักษณะจะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองท่ีพลเอกประยุทธ์กำลังเผชิญ กลยุทธ์เหล่านี้ยังมีทีมงานท่ีคอยช่วย
สนับสนุนและคิดกลวิธีในการนำเสนอ โดยเฉพาะในช่วงหลังท่ีพลเอกประยุทธ์เริ่มมีความเป็น
นักการเมืองอาชีพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทาง การสัมภาษณ์ส่ือ รวมถึงลีลาท่ีมีความเป็น
นักการเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้การยอมรับจากประชาชนในวงกว้างมากขึ้น 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษา พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  ทีมงานประชาสัมพันธ์ของพลเอกประยุทธ์ควรตระหนักถึงจุดอ่อนในการส่ือสาร
ของพลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้น เนื่องจากท่ีผ่านมาบ่อยครั้งมีหลายประเด็นท่ีส่ือมวลชนหยิบยกคำพูด
ของพลเอกประยุทธ์ไปใช้ในการนำเสนอข่าว ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลเชิงลบท่ีอาจจะสร้างความแตกแยก
และทำให้สังคมเกิดความสับสน 

2)  การส่ือสารทางการเมืองของผู้นำ เพื่อให้ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้าง 
การยอมรับทางการเมืองกับกลุ่มคนท่ีเห็นต่าง จำเป็นจะต้องมีการศึกษาและทำศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์
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ใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรมจากทีมงานของรัฐบาล เพื่อลดแรงเสียดทานและความขัดแย้งทางการเมืองใน
อนาคต 

3)  การเลือกใช้ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ต้องสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมในแต่ละช่วง และท่ีสำคัญ คือ การใช้ภาพลักษณ์ควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายท่ี
ใช้อยู่ในแต่ละช่วง คือ ในช่วงท่ีมีการใช้กฎหมายบังคับแบบทหารอย่างเข้มข้น ควรใช้ภาพลักษณ์แบบ
ทหาร และเมื่อปลดความเข้มข้นของกฎหมายแบบทหารลงควรท่ีจะลดภาพลักษณ์ทหารให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่ือสารเชิงอำนาจให้น้อยลง 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษา พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชามีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
1)  ภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำเป็นสิงสำคัญในการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่

ประชาชน ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการสร้างภาพลักษณ์ การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกของตนให้มีความเป็นผู้นำในขณะให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนและการส่ือสารจะต้องเน้นไปท่ีเนื้อหา
สาระ ข้อมูล หรือสาระสำคัญมากกว่าการสนทนานอกเรื่องกับผู้ส่ือข่าว 

2)  จากข้อมูลพบว่าระยะหลังภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ลักษณะของนักการเมืองอาชีพ เริ่มได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น ผ่านการกลยุทธ์การปรับ
ภาพลักษณ์ตามสถานการณื ดังนั้นในโอกาสต่อไปทีมงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงพลเอกประยุทธ์
จำเป็นจะต้องให้คำนึงถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ทางการเมือง 
 

5.3.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลกรณีศึกษา พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชามีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการภาพลักษร์ทางการเมือง

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเพียงผู้เดียว ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มี
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีโดยมีประเด็นของ
การเปรียบเทียบตัวบุคคล กลยุทธ์ และผลของการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง จะสะท้อนให้เห็น
จุดแข็งและจุดอ่อนของการใช้กลยุทธ์และลักษณะของตัวบุคคลได้ชัดเจนมายิ่งขึ้น 
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