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หัวขอวิทยานพินธ       การศึกษาเปรยีบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา 
 พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 
ช่ือผูเขียน               รติกร กีรติบูรณะ 
อาจารยที่ปรึกษา           ผศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตรสารสนเทศ 
ปการศึกษา                2548 
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สวนคุณลักษณะในการปฏสัิมพันธ (Interactivity) ของสื่อเว็บไซต พบวา พรรคไทยรักไทยมีการ
นํามาใชอยางครบถวนทั้ง 5 มิติ ไดแก การเชื่อมตอกัน การสื่อสารระหวางกัน การเก็บรวบรวม
ขอมูล ทางเลือก และความสนุกสนาน แตกตางกับพรรคประชาธิปตยที่ยังขาดในสวนของทางเลือก
และความสนกุสนาน แตในขณะเดยีวกนัในดานมิติของการสื่อสารระหวางกัน กลับพบวาพรรค
ประชาธิปตยมสีวนของบริการกระดานแสดงความคิดเหน็ แตพรรคไทยรกัไทยไมมีในสวนดังกลาว 
                    ในดานการรณรงคหาเสียงเลอืกตั้งผานทางเว็บไซต ผลการวิจัยสรุปไดวา พรรคไทยรัก
ไทยใชแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell) มากที่สุด รวม
จํานวน 185 คร้ัง หรือรอยละ 44.90 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด ขณะที่พรรค
ประชาธิปตยใชแบบแผนการโจมตี (Attack) มากที่สุด รวมจํานวน 90 คร้ัง หรือรอยละ 42.06 ของ
แบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด จะเห็นไดวาพรรคการเมืองทั้งสอง เนนการใชแบบแผนการ
รณรงคหาเสียงที่แตกตางกัน เนื่องจากพรรคไทยรกัไทยเคยใชแบบแผนการจูงใจดวยการขาย
นโยบายแบบประชานิยม และไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา (2544) ทําใหแบบแผนการ
รณรงคหาเสียงดังกลาวถูกนาํกลับมาใชอีกครั้ง โดยจากสโลแกนหลักในการรณรงคหาเสียงครั้งนีท้ี่
ใชวา “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน” อยางไรก็ตามถือวาเปนปรากฏการณการเมืองที่เปน
ปกติของไทย ที่ผูทาชิง (Challenger) หรือไมไดเปนรัฐบาลอยูเดิมมักเลอืกใชวิธีการโจมตี โดยช้ีใหผู
มีสิทธิเลือกตั้งเห็นวามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจากความไรคุณภาพของผูที่อยูในตําแหนงเดิม 
(Incumbency) สวนผูที่เปนรัฐบาลเดิมก็จะเนนไปที่การขายโครงการหรือนโยบาย ทัง้นี้ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบถึงการใชกลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจของพรรคการเมืองทั้งสอง พบวา พรรคไทย
รักไทยเนนการนําเสนอเนื้อหาการณรงคหาเสียงในลักษณะที่มุงเนนการตลาด (Marketing 
Oriented) สวนพรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่มุงเนนเชิงการเมือง (Political 
Oriented) และในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจนั้นพรรคไทยรักไทยเนนการใชกลยุทธทีเ่รียกวา การใช
รางวัลเปนจุดจูงใจ (Rewards as appeals) กลาวคือเปนการสัญญาวาจะใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทนกบั
ประชาชน เชน การนําเสนอนโยบาย “รถไฟฟาผานทีน่ี่” หรือ การสรางรถไฟฟา 10 เสนทางใหกับ
คนกรุงเทพ เปนตน ซ่ึงแตกตางกับพรรคประชาธิปตยที่เนนการใชกลยุทธที่เรียกวา การใชอารมณ
เปนจุดจูงใจ (Emotional appeals) หรือการใชภาษาทีเ่จอือารมณเพื่อโจมตีพรรคไทยรักไทย และ
เปลี่ยนใจประชาชาชนใหเลือกพรรคประชาธิปตยแทนพรรคไทยรักไทย  
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ABSTRACT 
 
                    The study of  “A content analysis of political parties ’ web sites : A case study of 
Thai Rak Thai and Democrat parties during the general election on 6 February 2005” aimed to 
compare and analyze the patterns of websites and on-line election campaign between Thai Rak 
Thai and Democrat Parties during the last general election (6 February 2005). This study was a 
qualitative research approach which used the content analysis and interpretation approaches as 
research methodologies. Data collection was performed by examining the contents and patterns of 
websites of those two parties during the period of 6 January to 6 March 2005. 
                    The major findings from the study are : The websites of those two parties had the 
same characteristics which was called organizational public relations. The main content of the 
websites aimed to provide general information of the party, it can well presented according to the 
good format of the websites. The information on the websites contained company information, 
product information, new/press releases, frequently asked questions, and contact information. In 
the part of website components, it appeared that both parties made no much difference from each 
other. The common components found in both websites were logo, link menu, banner, contents 
and colors. However, there were some differences in the location/position of company logo and 
background colors. The Thai Rak Thai Party unitized the colors of its company’s identity in the 
parts of the contents, background, and banners; capturing the public’s attentions more than the 
Democrat Party, Regarding websites display, it’s discovered that both websites were well 
arranged and organized their major components. However, there was a difference found in the 
part of website structure in which the Thai Rak Thai Party has organized it as a two-part usage, 
while the Democrat Party has arranged it as a three-part usage. 
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In the part of interactivity, the study found that the Thai Rak Thai Party has unutilized a complete 
five-dimensions, i.e., connectedness, reciprocal communication, information collection, choice, and 
playfulness. Whereas, the Democrat Party seemed to lack of choice and playfulness dimensions. 
Nevertheless, in the dimension of reciprocal communication, only the Democrat Party seemed to 
provide a feedback section.  
                    Regarding the on-line election campaign through the websites, the study indicated that 
The Thai Rak Thai Party used the persuasion and sell approach, in total of 185 times (44.90%), more 
than any other approach. Meanwhile, the Democrat Party  mostly used attack approach than other 
methods., in total of 90 times (42.06%). This indicated that these two parties used different approach 
for it election campaign. This can be explained that, since The Thai Rak Thai Party successfully won 
the last election in 2001 by the persuasion and sell approach. Therefore, this approach was then 
resumed in this election (2006). The slogan in last election (2006) was ‘Thai Rak Thai is the heart of 
the people’. Typically, it’s a common procedure in Thai election that the challenger or the part which 
was not the government usually employed the attack approach by emphasizing that it was important to 
change the ineffective leader (incumbency). At the same time, the part that still was the government 
would focus on promoting big projects. However, when comparing to the strategy of communication 
for persuasion of both parties, it’s found that the Thai Rak Thai Party focused the election campaign 
on the marketing-oriented approach, while the Democrat Party concentrated on the political-oriented 
approach in communication for persuasion, the Thai Rak Thai Party emphasized on the strategy called  
‘rewards as appeals’ which means this is a commitment to give rewards to the people. This strategy 
may include such projects as the introduction of  ‘here is the sky train’s route’ or the project of 10 sky 
train’s routes for the Bangkok residents. These strategies were different from those in the Democrat 
Party in which it focused on strategy called ‘emotional appeals’. In order words, the Democrat Party 
used the sensitive and emotional language aiming to attack the Thai Rak Thai Party, at the same time, 
persuasing the public to choose the Democrat Party instead of the Thai Rak Thai Party. 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
                    การพัฒนาของเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบัน ทําใหเกิดชอง
ทางการสื่อสารใหมๆที่สามารถทําใหทุกพื้นที่เชื่อมโยงอาณาเขตเปนหนึ่งเดยีว ขจดัอุปสรรคในมิติ
ดานเวลาและสถานที่ ทําใหคนจาํนวนมากสามารถสื่อสารกันไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น ชอง
ทางการสื่อสารดังกลาวคือ การสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลหรือระบบอินเทอรเนต็ 
                    อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลขนาดใหญที่เชื่อมโยงผูใชเครือขาย
คอมพิวเตอรจากทั่วทุกมุมโลกเขาไวดวยกนั และเปนแหลงรวบรวมเผยแพรขาวสารจํานวนมหาศาล
แกผูใช 
                    การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น เร่ิมจากการใชในการสื่อสารขอมูลระหวาง
ฐานทัพอากาศสหรัฐ ที่มีการกระจายอยูทกุภูมภิาคทั่วโลกในป ค.ศ. 1969 หลังจากนั้นจึงมีการ
นํามาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ 
                    สําหรับในประเทศไทย อินเทอรเน็ตถูกนํามาใชในป พ.ศ. 2530 โดยมีสถาบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) เปนผูเร่ิมดําเนินการ โดยการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2534 เมื่อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเกตเวย (Gate Way : ชองทางการติดตอกับเครือขายอนิเทอรเน็ตโลก) 
และในชวงเวลาเดียวกัน คณะทํางานเอ็นดับเบิ้ลยจูี (NWG) ที่สุมศึกษาโครงการเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตภายในประเทศระหวาง 6 หนวยงาน อันไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย มหาวทิยาลัยสงขลา เนคเทค และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็สามารถใหบริการในรูปแบบออนไลนแบบสมบูรณได ในปลายป พ.ศ. 
2535 โดยใชช่ือเครือขาย “ไทยสาร” (THAISARN : Thai Social / scientific Academic and 
Research Network) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2537 จึงเริม่เชื่อมโยงเครือขายไทยสารเขากับเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยผานศูนยคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและเนคเทค และไดพัฒนาเปน
อินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชยในป พ.ศ. 2538 โดยเนคเทครวมกับการสื่อสารแหงประเทศไทย และ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจดัตั้ง “ศูนยบริการอนิเทอรเน็ตประเทศไทย” ซ่ึงภายหลังเปลี่ยน
ช่ือเปน “บริษัท อินเทอรเนต็ประเทศไทย จํากัด” (Internet Thailand) ซ่ึงเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ในเชิงพาณิชย หรือ Internet Service Provider (ISP) แหงแรกของไทย 
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                    อินเทอรเน็ตถูกนํามาใชงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการติดตอส่ือสาร ใชในการ
ติดตอส่ือสารถึงกันในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิคสหรืออีเมล (E - mail) การสนทนาดวยขอความ
สวนบุคคล (Talk) หรือเปนกลุม Chat หรือการสนทนาในรูปแบบของเสียงหรืออินเทอรเน็ตโฟน 
ซ่ึงทําใหการสือ่สารเปนไปอยางสะดวกและประหยัด ผูใชสามารถทราบขาวความเคลื่อนไหวตางๆ
และรวมแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องนัน้ๆ ในระหวางกลุมผูสนใจไดจากบริการกลุมสนทนา 
(Web Board) และกลุมขาว (Newsgroup) นอกจากนีย้ังมีบริการจดหมายขาวหรือจดหมายเวยีนแจง
ขาวสารบริการตางๆในระหวางกลุมผูใชทีส่นใจเรื่องเดยีวกัน เปนสื่อในการสบืคนและขนถาย
ขอมูลหรือโปรแกรมตางๆ และสามารถใชเชื่อมโยงในการใชงานคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่อยู
หางไกลไดอีกดวย 
                    การใชงานที่เปนเหตุผลสําคัญประการหนึง่ ที่ทําใหอินเทอรเน็ตเปนที่นยิมและ
แพรหลายอยางรวดเร็ว คือ การคนหาไฟล และฐานขอมูลแบบเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web 
หรือ WWW) ซ่ึงเปนเครือขายที่ประกอบดวยหนาของขอมูลหรือที่เรียกวา เว็บเพจ (Web Page) 
จํานวนหลายลานหนากระจายอยูบนอนิเทอรเน็ต โดยเว็บเพจแตละชดุจะเรยีกวา เว็บไซต (Web 
Site) บนเว็บไซตตางๆจะมีการนําเสนอขอความหลายมิตหิรือขอมูลชนิดไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) 
ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังสวนอื่นๆบนเวบ็ไซตเดียวกนั หรือบนเวบ็ไซตอ่ืนๆ การเชื่อมโยงนี้
สามารถทําไดทั่วโลก นอกจากนี้ขอมูลบนเครือขายเวิลดไวดเวบ็ยังเปนขอมูลแบบ Non – linear คือ 
การนําเสนอขอมูลที่หลากหลายรูปแบบและสามารถเลือกอาน ชม หรือดูขอมูลใดๆกอนก็ได ขอมูล
มากมายที่ปรากฎบนเว็บไซตตางๆอยูในรปูของสื่อเอนกทัศน หรือ มลัติมีเดีย (Multimedia) ขอมูล
เหลานี้มีทั้งที่เปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ และผูใชสามารถเชื่อมโยงและ
โอนยายขอมูลเหลานี้จากแหลงขอมูล (World Wide Web Server) ได 
                    นอกจากขอมูลที่เปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอแลว การใชงาน
ระบบเวิลดไวดเว็บยังเปดโอกาสใหผูใช สามารถทําการสื่อสารแบบโตตอบกันไดอีกดวย 
(Interactive) โดยผูเขาชมเวบ็ไซตสามารถแสดงความคิดเห็นและสงกลบั (Feedback) ไปยังผูจัดทํา
เว็บไซตหรือองคกรตางๆไดในทันที จนอาจกลาวไดวาเวลิดไวดเว็บเปนมิติใหมแหงการสื่อสารสอง
ทางที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางครอบคลุม และเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน 
                      จากผลการสํารวจจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตประจําป 2547 พบวามีจํานวนคนไทยที่ใช
อินเทอรเน็ตอยูประมาณ 7 ลานคนหรือเทากับรอยละ 11 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
(http://tna.mcot.net/it/news.php?id=81477, 4 กุมภาพันธ 2548) โดยรอยละ 35 ของผูใชอินเทอรเนต็ 
นิยมใชคนหาขอมูลมากที่สุด รองลงมารอยละ 29.2 ใชรับสงอีเมลและรอยละ 9 ใชเพื่อติดตาม
ขาวสาร (http://tna.mcot.net/it/news.php?id =84945, 23 มีนาคม 2548) ซ่ึงลักษณะการใชประโยชน
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ดังกลาว แตกตางจากปกอนๆที่ทําการสํารวจ โดยผูใชมักตอบวาใชประโยชนจากอีเมลมากที่สุด 
แสดงใหเห็นวา อินเทอรเน็ตถูกนํามาใชเปนแหลงในการคนหาขอมูลขาวสารของประชาชนเพิม่
มากขึ้น สงผลใหองคกรตางๆหันมาเปดเวบ็ไซตเพื่อใชเปนชองทางใหมในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารมากขึ้นเชนกนั 
                    การนําประโยชนของเว็บไซตมาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร นอกจากจะเปนปจจัย
สําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรง ใหกับองคกรธุรกิจประเภทตางๆในปจจุบนัแลว ยังเปนชอง
ทางการสื่อสารสําคัญที่พรรคการเมืองตางๆนํามาใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอีกดวย                     
                    เวบ็ไซตถูกนํามาใชหาเสียงกนัอยางจริงจังเปนครั้งแรก ในการเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ถือเปนปรากฏการณแบบเต็มรูปแบบที่
นักการเมืองนาํเว็บไซตมาใชเปนสื่อในการรณรงคหาเสียง (มลินี สมภพเจริญ, 2547 : 26) ดวย
คณุลักษณะพเิศษที่แตกตางจากสื่อดั้งเดิม คือ สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงได
ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงโดยไมจํากัดปริมาณของขอมูลขาวสาร เขาถึงกลุมเปาหมายไดในปริมาณที่
มาก สามารถรับสงขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปนในรูปของตวัอักษร ภาพนิ่ง เสียง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยขอมูลตางๆผูจัดทําเวบ็ไซตหรือพรรคการเมือง สามารถกําหนด
เนื้อหาที่ตองการนําเสนอไดเองและสามารถปรับปรุง (Update) ใหทันกับเหตกุารณไดตลอดเวลา ที่
สําคัญเว็บไซตสามารถติดตอส่ือสารในลักษณะโตตอบระหวางกันได (Interactive) ทําใหผูเขาชม
เว็บไซตสามารถบอกถึงความตองการตางๆไปยังพรรคการเมืองไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้
เว็บไซตยังจัดวาเปนสื่อที่มีตนทุนของการสื่อสารไมสูงมาก เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ
หรือหนังสือพมิพที่คิดคาโฆษณาเปนคอลัมนนิ้ว ส่ือวทิยุโทรทัศนทีค่ิดคาบริการเปนนาทีของการ
ออกอากาศ ในขณะที่การจัดทําเว็บไซต มีตนทุนการจัดทําคอนขางสูงในชวงแรกของการพัฒนา
เว็บไซตเทานัน้ แตสามารถใชงานไดในระยะยาว โดยเฉลี่ยแลวการสรางเว็บไซตหนึ่งเว็บไซต จะมี
ตนทุนเฉลี่ยเปนหลักหมืน่ขึน้ไปจนถึงหลักลาน และปจจัยที่ทําใหตนทุนการสรางเว็บไซตแตกตาง
กันนั้นขึน้อยูกบัรูปแบบหรือหนาตาของโฮมเพจ จํานวนหนา โปรแกรมที่ใช  เนือ้ที่บนเว็บไซต 
และซอฟตแวร เปนตน 
                    การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง หรือ การนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัตัวผูสมัครและ
ประเด็นปญหาหรือนโยบายตางๆผานชองทางการสื่อสารไปสูประชาชน เปนกระบวนการสําคัญที่
เหลาพรรคการเมืองนํามาใชแขงขันในชวงกอนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อจูงใจใหประชาชนตัดสินใจไปใช
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองของตน  เพื่อเปนตัวแทนในการบริหารประเทศ                     
                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวนัที่ 6 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 พรรคการเมืองที่
โดดเดนและเปนคูแขงสําคัญ จากการสํารวจของโพลสํานักตางๆวิเคราะหตรงกนัพบวา พรรคไทย
รักไทย มีแนวโนมจะไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงมากที่สุดเปนอนัดับหนึ่ง 320 -
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350 คะแนนเสียง  ขณะที่พรรคประชาธิปตยมีคะแนนเสียงรองลงมาเปนอันดับสองรวม 120 
คะแนนเสียง (http://www.dailynews.co.th/col/col.asp?columnid=7803, 2 กุมภาพนัธ 2548) ทั้งนี้
พรรคการเมืองทั้งสองไดนําเว็บไซตมาใชเปนสื่อในการรณรงคหาเสียง และไดรับความสนใจจาก
กลุมผูใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก จากผลการนับจํานวนผูเขาชม (Counter) ของแตละเว็บไซต 
ผูวิจัยพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) และเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) มีจํานวนผูเขาชมมากเปนสองอันดับแรก โดยภายใน
เว็บไซตไดมีการนําเสนอขอมูลขาวสารและบริการในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยสามารถแบงออกไดเปน 
2 ประเภท คือ 
                    1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรค เชน   
                        - เกี่ยวกับพรรค (ABOUT US) ไดแก เครื่องหมายพรรคหรือสัญลักษณ (Logo) ของ                     
พรรค, เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรคและ                       
สาขาของพรรค 
                        -  นโยบายพรรค (TRTP POLICIES) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                        - หัวหนาพรรค (TRTP LEADER) ไดแก ประวตั,ิ คําปาฐกถา, นายกทักษิณคยุกับ                       
ประชาชนและเว็บไซต             
                        - คณะกรรมการ (TRTP TEAM) ไดแก ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่ปรึกษาพรรค,                       
ที่ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรัฐมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ                       
และส.ส.แบบแบงเขต 
                        - ประชาสัมพันธ (PRESS ENTER) ไดแก ขาวกองโฆษก, ผลงานรัฐบาล, รวม
บทความ, สารไทยรักไทย, สายใจไทยรักไทย, วีดทีัศนหรือวดีีโอขาวและหนังสือนาอานหรอื                       
แนะนําหนังสือ 
                        -  ภาพกิจกรรม (PHOTO GALLERY) การรณรงคหาเสียงในแตละพืน้ที่ 
                        - นโยบายหาเสียง ไดแก นโยบายสราง 5 โอกาส, นโยบาย 4 ปซอม 2544-2547,                       
นโยบาย 4 ปสราง 2548-2551, นโยบายสตรี, นโยบายสรางโอกาสแกเดก็และเยาวชน,                       
นโยบายกรุงเทพแข็งแรง 
                        - ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. แบบแบงเขตทั่วประเทศ และส.ส.แบบบัญชี
รายช่ือ                 
                    2. ขอมูลที่ผูเขาชมสามารถใชงานไดหรือระบบการใชงาน เชน 
                        - ติดตอพรรคหรือบริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail) ถึงทางพรรค 
                        - ไทยรักไทยอีเมลหรือบริการฟรีอีเมลใหกับผูเขาชมที่เปนสมาชิกพรรค 
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                        - คนหาสมาชกิหรือบริการสืบคนประวัตขิองสมาชิกพรรค       
                    สําหรับพรรคประชาธิปตย หรือพรรคผูทาชิงในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถแบง
ขอมูลในหนาแรก (Home page) ของเว็บไซตออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
                    1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรค เชน   
                        - ประวัตพิรรค 
                        - อุดมการณพรรค 
                        -เกีย่วกับพรรค ไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค,                       
รองหัวหนาพรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชี
รายช่ือ, ส.ส.ระบบแบงเขตและรายชื่อคณะทํางาน 
                        - นโยบายพรรคและนโยบายที่ใชหาเสียง 
                        - ขาวเดนประเด็นรอนหรือขาวที่นําเสนอโดยทีมโฆษกของพรรค 
                        - รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                        - เก็บขาวมาเลาตอหรือขาวตางๆที่นําเสนอผานสื่อมวลชน              
                        - เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรีและชําแหละนโยบายรฐับาลเปนขอมูลการอภิปราย
การทํางานของรัฐบาล  
                    2. ขอมูลที่ผูเขาชมสามารถใชงานไดหรือระบบการใชงาน เชน                     
                        - สงจดหมายถึงส.ส.หรือบริการสงอีเมลถึงส.ส. 
                        - ติดตอพรรคหรือบริการสงอีเมลถึงทางพรรค 
                        -เสียงประชาชนหรือบริการกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) เกีย่วกบั
ประเด็นรอนตางๆ 
                        - สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตยหรือบริการสมัครสมาชิกพรรคทางอินเทอรเน็ต      
                    นอกจากการจัดแสดงขอมูลขาวสาร ที่มีความหลากหลายตอผูเขาชมเวบ็ไซตแลวการ
รณรงคหาเสียงหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียง ถือเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่มี
ความสําคัญและถูกนํามาใชตอสู ในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงการหาเสียงในปจจุบันมี
แนวโนมเปนการหาเสียงในเชิงลบหรือใชวิธีการโจมตีฝายตรงขามเปนหลัก เนื่องจากพบวาการหา
เสียงแบบลบจะปลุกเราใหผูคนสนใจในการเลือกตั้งและพยายามทีจ่ะออกมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง
มากกวาการหาเสียงในเชิงบวกหรือการหาเสียงที่เนนแตนโยบาย หรือประเด็นปญหาของบานเมอืง 
ดวยเหตนุี้จึงทาํใหพรรคการเมืองหันมาใชวธีิการโจมตีเปนจํานวนมาก ซ่ึงหากมีการโจมตีที่มาก
เกินไปก็กลับจะทําใหผูคนรูสึกเบื่อหนายในการเลือกตั้งแทนที่ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545:101) 
                    การศึกษาถึงแนวทางการรณรงคหาเสียง ผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและ
พรรคประชาธิปตยในครั้งนี ้ จะทําใหทราบถึงสัดสวนของการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหา
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เสียงที่เหมือนและแตกตางกนัระหวางสองขั้วพรรคการเมือง หรือระหวางพรรคของผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่อยูในตําแหนงและพรรคของผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูทาชิง เพื่อเปรียบเทียบหาแนว
ทางการรณรงคหาเสียงที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอการมีสวนรวมลงคะแนนเสียงของ
ประชาชน ตลอดจนอาจนําไปสูการเพิ่มฐานคะแนนเสียงในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตสําหรับการ
เลือกตั้งครั้งตอไป   
                     
ปญหานําวิจัย 

1. รูปแบบของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยเปนอยางไร 
2. พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีแนวทางการรณรงคหาเสียงสําหรับการ

เลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ผานทางเว็บไซตอยางไรและมคีวามเหมือน
หรือแตกตางกนัอยางไร 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรคไทย

รักไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 
 
ขอบเขตการวจัิย 
                    งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรยีบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยระหวางการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 เปน
การศึกษาถึงรูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย และเปรียบเทยีบแนวทางการรณรงคหาเสียง
ผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองไทยจาํนวน 2 เว็บไซต คือ เว็บไซตพรรคไทยรักไทย 
(http://www.thairakthai.or.th) และเว็บไซตพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) ตั้งแต
วันที่ 6 มกราคม 2548 ถึงวนัที่ 6 มีนาคม 2548 โดยไมไดศึกษาครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่นําเสนอ
ผานชองทางอื่นๆ เชน อีเมล (E-mail) หรือ กระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) 
 
นิยามศัพท 

1. เว็บไซตพรรคการเมืองไทย  หมายถึง  สถานที่บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่จัดทํา
และนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆของพรรคการเมืองไทย ในรูปของเว็บเพจ 
(Webpage) ที่รวมกันอยูจํานวนมากมายหลายหนา สามารถเชื่อมโยงและโอนยายขอมูลในลักษณะ
ส่ือประสม (Multimedia) ที่เปนทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผานทางระบบ WWW 
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บนอินเทอรเนต็ เปนเหมือนที่อยูเพื่อใหผูใชเขามาชมหรือใชบริการ สําหรับงานวิจยันีจ้ะ
ทําการศึกษาเฉพาะเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) และพรรค
ประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th)  

2. รูปแบบ หมายถึง คุณลักษณะโดยรวมของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย ซ่ึง
ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการคือ 

2.1 ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
2.2 องคประกอบหนาเว็บ 
2.3 การจัดหนาเวบ็ 
2.4 โครงสรางของเว็บไซตที่มีคณุสมบัติในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ(Interactivity)                             

5 มิติ คือ การเชื่อมตอกัน, การสื่อสารระหวางกัน, การเก็บรวบรวมขอมูล,                           
ทางเลือก, ความสนุกสนาน 

3. เนื้อหาของเวบ็ไซต หมายถึง การนําเสนอขอมูลขาวสารของเว็บไซตพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตย โดยในที่นีจ้ะศึกษาเฉพาะเนื้อหาในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเทานั้น 
ซ่ึงแยกเปน 5 รูปแบบ ไดแก  

3.1 การใหขาวสารทางการเมือง คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีลักษณะเปน
กลางและไมโจมตีพรรคการเมืองใดๆ 

3.2 การแนะนําวิธีการใชสิทธิ คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการไปใช
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

3.3 การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย คือ การนําเสนอขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับประสบการณการทํางานของพรรคหรือตัวผูสมัครและโครงการตางๆ
ที่จะทําเมื่อไดรับการเลือกตั้ง 

3.4 การโจมตี คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารที่มุงทําลายความนาเชื่อถือของ              
พรรคคูแขงและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.5 การกลาวแกหรือการปกปองตนเอง คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อแกไข
ขอกลาวหาหรอืขอโจมตีตางๆจากพรรคการเมืองอื่น 

4. การรณรงคหาเสียง หมายถึง การนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
และนโยบายตางๆของพรรคหรือประเด็นปญหาของบานเมืองไปสูประชาชน เพื่อจูงใจให
ประชาชนตัดสินใจไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองของตน 

5. การเลือกตั้งทัว่ไป หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศ ซ่ึงมี
ขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 
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6. เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ WWW)   หมายถึง   ระบบการสื่อสารขอมูล
แบบรูปภาพบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีการสืบคนขอมูลแบบใยแมงมมุ (Web) โดยการเชื่อมโยง
และโอนยายขอมูลจากแหลงขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีทั้งที่เปนตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง 

7. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง เอกสารขอมูลในแตละหนาที่ถูกเขยีนขึ้นดวยภาษา 
HTML (Hypertext Markup Language หมายถึง รหสัภาษาที่ใชปอนขอมูลบนเวิลดไวดเว็บ) จะ
เรียกวาเว็บเพจ ดังนั้นขอมลูเร่ืองหนึ่งๆ จึงประกอบดวยเว็บเพจหลายๆหนามาประกอบกันเหมือน
เปนหนังสือเลมหนึ่ง ขอมูลที่แสดงในเว็บเพจแตละหนานี้อาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสยีง ทีม่ี
ลักษณะของการเปนสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย 

8. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหนาแรกสดุของขอมูลแตละเรื่อง จะ
เรียกวา โฮมเพจ ซ่ึงเปรียบเสมือนหนาปกหนังสือนัน่เอง สวนของโฮมเพจนี้จะเปนสวนบอกให
ทราบวาขอมูลนี้เปนขอมูลเร่ืองใด พรอมกบัมีสารบัญในการเลือกไปยังหัวขอตางๆในเรื่องนั้นๆดวย 

9. ไฮเปอรเท็กซหรือขอความหลายมิติ (Hypertext) หมายถึง ขอมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยงัขอมูลชุดอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกันได 

10. ลิงค (Link) หมายถึง จดุเชื่อมโยงไปยังเอกสารหนาอ่ืนๆ หรือเชื่อมโยงไปยัง
บริการอื่นๆอาจอยูในลักษณะตัวอักษร ขอความ หรือรูปภาพใดๆ แบงออกเปน 

10.1 ลิงคไปยังเว็บเพจหนาอ่ืน 
10.2 ลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูจัดทําเว็บไซตพรรคการเมืองไทย เพื่อนํามาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบเวบ็ไซต เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอไป 

2. ผลการวิจัยสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุง การกําหนดสัดสวน
ของการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซต ใหมีความเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอการมีสวนรวมลงคะแนนเสียงของประชาชน ตลอดจนอาจนําไปสูการเพิ่มฐานคะแนน
เสียงในกลุมผูใชอินเทอรเนต็ในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

3. เพื่อเปนขอมูลอางอิง สําหรับผูที่สนใจจะทําการศึกษาวจิัยทางดานการสื่อสารทาง    
การเมืองในประเด็นอืน่ๆตอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                    งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป วนัที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ใช
แนวทางการศกึษาตวัแปรจากการคนควาแนวคิด และผลงานที่เคยมีผูทาํการศึกษามาแลว ซ่ึงแนวคดิ
ที่มีความเกีย่วของกับการวิจยัคร้ังนี้ คือ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัสื่อในสังคมยุคใหม 
2. แนวคดิการออกแบบเว็บไซต 
3. แนวคดิการสือ่สารทางการเมืองและการหาเสียงเลือกตั้ง 
4. แนวคดิเกีย่วกบัการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
5. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดเก่ียวกบัสื่อในสังคมยุคใหม 
                    กาญจนา แกวเทพ (2541 : 122-124) กลาววา คุณลักษณะสําคัญของสื่อแบบใหมทีจ่ะมี
ผลตอเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณของมนษุย และการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมีอยู 3 
ประการคือ  

1. ลักษณะ Interactivity ของสื่อ แตเดิมนั้น คุณสมบัติที่จะตอบโตการสื่อสารระหวาง
สองฝายนั้น จะมีอยูเฉพาะในการสื่อสารระหวางบคุคลแบบเผชิญหนาเทานัน้ (Face-to-Face 
Communication) หากเริ่มมีการใชส่ือกลางแบบใดเขามาเกี่ยวของลักษณะ “ตอบโตอยางฉับพลัน
ทันที” จะสูญหายไปแตในสื่อสมัยใหม เชน การใช E – mail จะสามารถสรางเงื่อนไขใหเกิดการ
ตอบโตอยางฉับพลันทันที     อันจะทําใหมิติดานกาละและเทศะของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก 

2. ลักษณะIndividaulize/Demassified แตเดมินั้นรูปแบบการสื่อสารแบบสื่อมวลชน
จะสรางกลุมผูรับสารแบบเปน “มวลชน” (Massified) ขึ้นมา ทุกคนจะดูรายการทุกอยางเหมือนๆกนั
ในชวงเวลาเดยีวกัน แตยิ่งนับวันความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทําใหผูใชสารสามารถ
เลือกใชตามกาละเทศะที่ตนเองตองการไดมากขึ้น 

3. ลักษณะ Asynchronous Nature of New Communication คุณลักษณะประการหนึ่ง
ของสื่อแบบใหม คือ สามารถจะแบงแยกกันเปนสวนๆได (asynchronize) โดยไมมาเปนกลุมกอน
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เดียวกัน ตัวอยางเชน ลักษณะการใหขาวสารจะไมมาเปนขาวที่ตอเนือ่งกันยาวๆทีเดียว แตจะมา
แบบแยกเปนสวนๆ เชน ขาวสั้นทุกชั่วโมง โดยที่ผูรับสารจะตองมาประกอบเอาเอง ลักษณะ 
Hardware ของคอมพิวเตอรก็เชนเดยีวกนั สามารถจะแยกซื้อเปนสวนๆแลวคอยๆมาประกอบ มา
เพิ่มเติมภายหลังได นอกจากนั้นยังหมายความถึง ศักยภาพของสื่อที่สามารถจะเก็บรักษาขาวสาร
ขอมูลเอาไวดวยและวิธีการเก็บขาวสารก็ยงัสามารถแยกไวในที่ตางๆไดดวย 
                    McQuail (2000) เสนอแนวคิดเกีย่วกับ “ส่ือใหม” ซ่ึงมีความหลากหลายและมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาวา ลักษณะสําคัญ 4 ประการของ “ส่ือใหม” ที่มีชองทางการสื่อสารที่
คลายคลึงกันและแตกตางกันตามประเภทของการใชงาน เนื้อหา และบรบิท ไดแก 

1. ส่ือเพื่อการสื่อสารระหวางบคุคล (Interpersonal Communication Media) ไดแก
โทรศัพท (ซ่ึงมีลักษณะของความสามารถในการเคลื่อนยายมากขึ้น) และอีเมล (ในระยะแรกเปน
การใชเพื่อการทํางาน แตปจจุบัน เปนการใชในเรื่องสวนตัวมากขึ้น)โดยทัว่ไป เนื้อหามักมีลักษณะ
เปนสวนตวั ความสัมพันธทีเ่กิดขึ้นจากการสื่อสารอาจสําคัญมากกวาขอมูลที่สงถึงกัน 

2. ส่ือปฏิสัมพันธเพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media)ไดแก คอมพิวเตอร
และวดีีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกบั “ส่ือเกา” แมวาจะมีเปนการ
ส่ือสารที่ใชเทคโนโลยีคลายกนัและอาจถือวาเปน “ทางเลือกในการใชงาน” ของการใชส่ือบางอยาง 
ขอแตกตางทีสํ่าคัญก็คือความสามารถในการโตตอบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” ในการใช
ประโยชน 

3. ส่ือเพื่อการคนหาขอมูล (Information Search Media) เปนประเภททีม่ีส่ือหลาย
ชนิด แตอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บเปนตัวอยางที่เดนที่สุด โดยจดัเปนเสมือนหองสมุด และ
แหลงขอมูลที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของขนาด ความเปนปจจุบันของการเขาถึง อยางไรก็ตามความ
หลากหลายของเนื้อหา และแรงจูงใจในการใชแสดงใหเห็นลักษณะที่เปนประโยชน ที่
นอกเหนือไปจากผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยี 

4. ส่ือเพื่อการมีสวนรวม (Collective Participatory Media) ส่ือในกลุมนี้ประกอบดวย
การใชอินเทอรเน็ตในการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิด ประสบการณและสราง
ความสัมพันธจากการสื่อสารผานคอมพิวเตอร นอกจากอินเทอรเน็ตแลว การประชมุผานทางวิดีโอ
และโทรศัพทก็เกีย่วของกับสื่อประเภทนีด้วยเชนกนั แมวาจะเปนสื่อที่จํากัดอยูในขอบเขตของการ
ใชเพื่อจดุประสงคเร่ืองงาน 
                    Ha and James (1998 อางถึงใน ปราณ ี พุมบางปา, 2543 : 57) ไดศกึษาเรือ่ง 
“Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of Early Business Web Sites” ใหคาํจํากัดความวา 
“ปฏิสัมพันธ (Interactivity)” เปนระดับที่ผูสงสารและผูรับสารตอบสนองความตองการในการ
ส่ือสารของอีกฝายหนึ่ง และไดแบงปฏิสัมพันธออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1) ความสนุกสนาน 

DPU



  
                                                                                                                                                        11 

(Playfulness) 2) ทางเลือก (Choice) 3) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 4) การเก็บรวบรวมขอมลู 
(Information Collection) และ 5) การสื่อสารระหวางกนั (Reciprocal Communication) 
                    1. การเชื่อมตอกนั (Connectedness) 
                    ลักษณะของขอความบนเครือขายเวิลดไวดเว็บ ที่ทําใหเว็บไซตเปนสื่อที่แตกตางไป
จากสื่อดั้งเดิมอื่นๆ ก็คือ ขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมตอกับขอมูลอ่ืนๆ บน
เครือขายเวิลดไวดเว็บได ผูเขาชมเว็บไซตสามารถเขาถึงแหลงขอมูลอ่ืนๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดอยางงายดาย เพยีงแคเลือกคลิ๊กเมาสไปที่จุดเชื่อมโยงหรือลิงค (Link) ที่ตองการ การเชื่อมโยงซึ่ง
เปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต จึงทําใหผูเขาชมติดตอกบัผูอ่ืนไดทั่วโลก และเปนการ
เปดโลกทัศนดวยวิธีการงายๆ การจัดขอมูลใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบระเบยีบและงายตอการใช
งาน จะชวยตอบสนองความตองการขอมูลขาวสารของผูเขาชมเว็บไซต และชวยใหเกิดความพึง
พอใจในการเขาชมเว็บไซตนั้นๆ 
                    2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                    หากเปรียบเทยีบกับสื่อมวลชนดั้งเดิม การสื่อสารมักเปนลักษณะการสื่อสารทางเดียว 
(One-way Communication) ผูสงสารมักไมไดคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบกลับ (Feedback) จากผูรับ
สาร แตส่ือเว็บไซตนั้นเปดโอกาสใหเกดิปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารยิ่งเกิดการสื่อสาร
ระหวางผูจัดทาํเว็บไซตและผูเขาชมเว็บไซตมากเทาไร เว็บไซตนั้นก็จะยิ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเขาชมไดมากยิง่ขึ้น              
                    3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                    การเก็บรวบรวมขอมูลเปนความตองการเบือ้งตนของผูสงสาร เปนกระบวนการที่ผูสง
สารเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่บริโภคสื่ออยางเปนระบบ โดยทัว่ไปมักเปนการเก็บขอมลู
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  ความชอบ  หรืออาจเปนบุคลิกสวนบุคคลเพื่อประเมนิผูรับสาร 
                    4. ทางเลือก (Choice)  
                    ทางเลือก (Choice) เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเวบ็ไซต 
เปนการเปดโอกาสใหผูเขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการไมวาจะเปนการเลือกสี ความเร็ว 
หรือภาษา    
                    5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                     ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงเปนเสมือน
เครื่องมือที่ชวยกระตุนความอยากรูอยากเหน็หรือความสนใจจากผูเขาชม ไดแก ส่ิงทีจ่ะชวยดึงใหผู
เขาชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการที่จะมีสวนรวมในการเขาไปชมขอมูล 
                    Hoffman (1995 อางถึงใน ศุจิกา ดวงมณ,ี 2539 : 21) ไดกลาวไวในงานวจิัยเร่ือง 
“Commercial Scenarios for the Web : Opportunities and Challenges” วา โดยธรรมชาติของ
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อินเทอรเน็ตนัน้สามารถกลาวไดวา เปนสื่อที่มีลักษณะหลายโฉมหนา (Multifaced) เนื่องจากมีความ
ผสมผสานกันระหวางการเปนชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal) และการเปนชอง
ทางการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
                    รูปแบบของการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น มดีวยกันหลายระดบัตั้งแตกวางทีสุ่ด 
เชน การเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะของ Web Pages โดยองคกรขาวระดับโลก เชน CNN ไป
จนถึงการสื่อสารระดับบุคคล เชน การสนทนาในกลุมขาว Usenet (Usenet News) ในประเด็นที่มี
ความสนใจรวมกัน รวมทั้งการสื่อสารผานจดหมายอเิล็กทรอนิคสระหวางกลุมเพือ่นฝูง ซ่ึง
กระบวนการสือ่สารบนระบบอินเทอรเน็ตนั้นสามารถจําแนกไดเปน 4 แบบดวยกนั คือ (Morris, 
1996) 

1. การสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกนั (One - to - one Asynchronous 
Communication) ตัวอยางของการสื่อสารประเภทนี้ ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนคิส (Electronic 
Mail) 

2. การสื่อสารระหวางกลุมบุคคลแบบไมพรอมกัน (Many - to - many Asynchronous 
Communication) ตัวอยางของสื่อสารประเภทนี้ ไดแก Usenet, Electronic Bulletin Boards และ 
Listserv ซ่ึงผูรับสารตองลงชื่อกอนที่จะเขาสูระบบ 

3. การสื่อสารแบบพรอมกัน (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One - to - 
one  ไปจนถึง One - to - many โดยสามารถคุยกันไดในหลากหลายหัวขอที่ตองการ ตัวอยางของ
การสื่อสารประเภทนี้ไดแก Internet Relay Chat 

4. การสื่อสารไมพรอมกันระหวางผูรับสารและผูสงสาร (Asynchronous 
Communication) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลวมีลักษณะที่ผูรับสารตองการที่จะคนหา Site เพื่อที่จะเขาไปดู
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงอาจจะเปนการสื่อสารแบบ Many - to - one, One - to - one หรือ One - to - many 
ตัวอยางการสื่อสารแบบนี้ ไดแก Web Site, Gopher และ FTP Sites 
                    เนื่องจากมีลักษณะของการสื่อสารแบบมีปฎิสัมพันธ (Interactive) ในการสื่อสารบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ผูสงสารสามารถที่จะกลับกลายมาเปนผูรับสารได ในขณะเดียวกันผูรับสารก็
สามารถที่จะเปนผูสงสารไดเชนกนั 
                    จากลักษณะการสื่อสารที่ครอบคลุมหลายรูปแบบและหลายบทบาทเชนนี้ กระบวนการ
ส่ือสารบนอินเทอรเน็ต จึงไมสามารถที่จะอธิบายไดดวยแบบจําลองกระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดมิ
ได อยางไรกต็าม ในป 1995 Donna L. Hoffman, Thomas P. Novak and Patrali Chatterjeeได
ทําการศึกษาในหัวขอเร่ือง Commercial Scenarios for the Web : Opportunities and Challenges โดย
พิจารณา World Wide Web ในฐานะของสื่อมวลชน และไดนําเสนอแบบจําลองเพื่อการศึกษาใน
เร่ืองดังกลาว ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาวจิัยในครั้งนี ้

DPU



  
                                                                                                                                                        13 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แบบจําลองแสดงการสื่อสารตลาดแบบใหมบน World Wide Web 
                  (New Model of Marketing Communication for the Web) 
 
ที่มา:  ศุจิกา ดวงมณ.ี  (2539).  การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน World Wide Web  
          ของสื่อมวลชนไทย.  หนา 22. 
 
                    จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นลักษณะการสื่อสารแบบ Many - to - Many บน World 
Wide Web โดยที่เนื้อหา (Content) คือขอมูลขาวสารที่ถูกสรางขึ้นซึ่งสรางโดยองคกรตางๆ (F : 
Firm) หรืออาจจะสรางขึ้นโดยผูบริโภค (C : Consumer) และถูกสงผานไปยังตวัส่ือ (Medium) ซ่ึง
หมายถึง World Wide Web 
                    แบบจําลองดังกลาวสามารถนํามาดัดแปลงเพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับการศกึษาวิจยัในครั้งนี้
ได คือ ตัวเนื้อหา (Content) เปนขอมูลขาวสารที่ถูกสรางขึ้นมาโดยพรรคการเมือง (F) นั่นคือ Web 
pages หรือเนื้อหานั้นอาจจะถูกสรางขึ้นโดยผูรับสาร (C) ก็ได โดยทั้งพรรคการเมืองและผูรับสารจะ
ทําการสงผานขอมูลขาวสารที่ตนเองสรางขึ้น ไปยังตวัส่ือ (Medium) ซ่ึงในทีน่ี้ คอื World Wide 
Web  
                    แสดงใหเห็นวา ผูรับสารสามารถมีปฎิสัมพันธกับตัวส่ือไดโดยตรง ในที่นี้คือ World 
Wide Web ตัวอยางเชน การที่ผูรับสาร (C) เขามาคนหาขอมูลใน Web pages (Medium) ที่ตนเอง

MEDIUM 

CONTENT 

CONTENT CONTENT 

CONTENT 

F 

F 

F 

F C 

C 

C 

C 
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สนใจหรือใชสรางเนื้อหา (Content) โดยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคสสงไปยังผูสราง Web 
pages นั้นอีกทหีนึ่ง ซ่ึงประการหลังนั้น ไดกลายเปนการใชส่ือเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล  
                    สําหรับพรรคการเมืองก็มีลักษณะการใชงาน ในรูปแบบเดียวกันนั่นคือ สามารถใช
อินเทอรเน็ตเปนชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารของตน โดยการมปีฎิสัมพันธกับตัวส่ือในรูปแบบ
ของการสราง Web pages หรือจะใชเปนชองทางการสื่อสารระหวางบคุคลได เมื่อตองตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิคสแกผูรับสารที่เขาสูระบบมาสอบถาม  
                    จากแนวคิดขางตนที่กลาวมานี้ ผูวิจยัสามารถนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาถึงลักษณะ
ของสื่อใหมที่เกิดขึ้น อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวดเว็บ นับเปนสื่อใหมที่เปนตวัแทนของคุณลักษณะเดนๆ ของสื่อในสังคมยุคใหมทีไ่ดรับ
การกลาวถึงมากที่สุด         
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แนวคิดการออกแบบเว็บไซต (Web Design)    
                    เวลิดไวดเว็บ (World Wide Web) หรือ WWW เรียกยอๆวา เว็บ (web) เปนระบบ
เอกสารแบบหนึ่งที่ใชในการแสดงขอมูลบนอินเทอรเน็ต เมื่อมองโดยภาพรวม เว็บจึงเปนแหลงรวม
เอกสารอิเล็กทรอนิคสของทั่วโลก เอกสารแตละหนาจะเรียกวา เว็บเพจ (web page) ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง และวดีีโอ โดยสวนใหญแลวเวบ็เพจจะรวมกนัอยูในเว็บไซต 
(web site) ซ่ึงก็คือแหลงขอมูลหรือบริการแหงหนึ่งบนอนิเทอรเน็ต สําหรับหนาแรกของเว็บไซตจะ
เรียกวา โฮมเพจ (home page) ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการเขาชมเว็บไซต โดยจะประกอบดวยลิงคทีจ่ะ
นําไปสูเนื้อหาสวนอื่นๆภายในเว็บ     
                    ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544:14) กลาววา การออกแบบเว็บไซตที่ดี คือ การออกแบบให
เหมาะสมกับเปาหมายและลักษณะของเว็บไซต โดยคํานงึถึงความสะดวกในการใชงานของผูใชเปน
หลัก  
                    ตัวอยางเชน เวบ็ไซตที่เปน Search Engine ซ่ึงเปนแหลงรวมที่อยูของเว็บไซตตางๆทํา
หนาที่เปนประตูไปสูเว็บไซตอ่ืนๆ เว็บไซตประเภทนีม้ีเปาหมายทีจ่ะใหขอมูลที่ผูใชตองการอยาง
รวดเร็ว และจะมีผูเขามาใชบริการคนหาขอมูลเปนจํานวนมากในแตละวนั ดังนัน้สิ่งที่สําคัญในการ
ออกแบบเว็บไซตประเภทนีค้ือ สามารถแสดงหนาเว็บอยางรวดเร็วเมือ่ผูใชเปดเขามา และมีระบบ
สืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดผลลัพธที่รวดเร็ว เชน www.sanook.com สวนเว็บไซตของ
องคกรธุรกิจที่มีเปาหมายเพือ่ขายสินคาหรือบริการนั้น ยิง่จําเปนตองใหความสําคัญกับการออกแบบ
เว็บไซตเปนอยางมาก เพราะผูใชหรือลูกคาจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ โดยดจูากสิ่งที่พบเหน็
ในเว็บไซต ซ่ึงลักษณะการออกแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงภาพลักษณของธุรกจินั้น เว็บไซตที่
ไดรับการออกแบบมาอยางด ี สามารถสรางความนาเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผูใชไดมากกวา
เว็บไซตอ่ืน 
 
                    ประเภทของเว็บไซตตามเปาหมายของเนื้อหา แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก (ธนพร จิน
โต, 2545:71) 

1. เปาหมายประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกร คือ เว็บไซตที่มีเนื้อหามาจากขอมูลใน
หนวยงานเจาของเว็บไซต เชน การนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับประวัตขิององคกร, โครงสรางองคกร, 
ผูบริหาร 

2. เปาหมายเสนอขอมูล/สาระ/ความรู/บันเทิง คือ เว็บไซตที่มีเนื้อหามาจากกลุม
บุคคล/บุคคลคนเดียว เชน การนําเสนอความรูสูตรทําอาหารตางๆของรายการหมึกแดงหรือการ
นําเสนอประวตัิและขอมูลคอนเสิรตของพี่เบิรดธงไชย 
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3. เปาหมายเสนอขาวสาร คือ เว็บไซตที่มีเนือ้หามาจากการรวบรวม, สืบคน เชน การ
นําเสนอขาวสารดานเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคมของเว็บไซตหนังสือพมิพตางๆ 
                    อยางไรก็ตาม การจําแนกประเภทเว็บไซตดังกลาวขางตนเปนเพียงกรอบแนวคดิในการ
แบงกลุมเว็บไซตโดยคราวๆเทานั้น เนื่องจากในปจจุบนั การจําแนกประเภทเวบ็ไซตนั้นมิไดมี
กฏเกณฑตายตัว เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซตสวนใหญนั้นคํานึงถึงความตองการและพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเนต็ของผูใชเปนสําคัญ และเวบ็ไซตเปนสื่อที่มักมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี และสภาพสังคมในยุคสารสนเทศที่ความตองการขอมูลขาวสาร
เปลี่ยนแปลงไปอยูเกือบตลอดเวลา 
                    เวบ็ไซตควรมีเนือ้หาหรือขอมูลที่เปนประโยชน สามารถสื่อความหมายใหเขาใจได
อยางชัดเจนและเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ไดกาํหนดไว ขอมูลภายในเว็บไซตสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหา (Content requirement) หรือขอมูลโดยทั่วไปที่เราอานในหนาเว็บเพจ 
ซ่ึงหมายรวมถงึทุกสิ่งที่ปรากฏอยูบนหนาเว็บตั้งแต ขอความ, รูปภาพ, ภาพประกอบ, กราฟ, กราฟก, 
ภาพเคลื่อนไหว, เสียงและวดีีโอ กับการใชงาน (Function requirement) หรือระบบที่ผูใชสามารถใช
งานไดเชน การสงอีเมล (E-mail), การสงขอมูลผานแบบฟอรม, การพูดคุยกนัผานระบบแชท (Chat) 
 
                    ขอมูลหลักท่ีควรมีอยูในเว็บไซต (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544 :67) 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the company) โดยปกติแลวผูคนตองการรูขอมูล
พื้นฐานของบริษัทในดานตางๆ เชน ประวตัิและความเปนมา, เปาหมายของบริษัท, ขนาดและความ
มั่นคงของบริษัท, จํานวนพนักงานและกจิการอื่นๆที่เกี่ยวของ ส่ิงตางๆเหลานี้ชวยใหผูคนเห็นภาพที่
ชัดเจนของบรษิัท สรางความยอมรับและเชื่อมั่นในตวัสินคาและบริการของบริษัท 

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product information) ผูคนจํานวนมากตองการรับรู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ หรือบริการที่สนใจกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นในเว็บไซตจําเปนตองมี
สวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ, บริการ, โปรแกรมพิเศษและงานแสดงตางๆ ถาผลิตภัณฑของเรา
เปนซอฟตแวร ก็ควรมีขอมูลในดานความสามารถของซอฟตแวร คูมือการใชงาน และเทคนิคพิเศษ
ตางๆ เมื่อผูใชรูสึกสนใจ ก็มีตัวอยางซอฟตแวรใหดาวนโหลดไปทดลองใช และในที่สุดเมื่อผูใชมี
ความตองการซื้อซอฟตแวรนี้ ก็สามารถหาขอมูลสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนี้ทั้งในรานคาจริงและ
รานคาบนอินเทอรเน็ต หรืออาจส่ังซ้ือโดยตรงจากเว็บไซตของเรา 

3. ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases) มีผูคนบางกลุมที่
ติดตามขาวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบริษัท และผลิตภัณฑของเรา เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การ
ตอบรับจากสื่อมวลชน และขาวความคืบหนาในดานตางๆ เว็บไซตจงึควรมีสวนของขาวสาร เพื่อ
ส่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลที่ทันเหตกุารณอยูเสมอ 
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4. คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) สําหรับเว็บไซตที่มสิีนคาหรือ
บริการที่เขาใจไดยาก เนื่องจากเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมหรือมีกระบวนการใชงานที่ซับซอน เราควรจะ
รวบรวมคําถามหรือคําตอบที่สําคัญไวในสวนของคําถามยอดนยิมหรือ FAQ ซ่ึงจะชวยใหผูสนใจ
ไดรับคําตอบที่ตองการอยางรวดเร็ว 

5. ขอมูลในการตดิตอ (Contact information) เมื่อมีสวนของขอมูลตางๆทั้งหมดแลว 
ขอมูลสวนสุดทายที่สําคัญและจําเปนก็คือ ขอมูลในการติดตอ ซ่ึงไดแก อีเมลแอดเดรส ที่อยูของ
บริษัท เบอรโทรศัพทและแฟกซ ส่ิงเหลานี้จะชวยเพิม่ความนาเชื่อถือของบริษัทไดอยางมาก ใน
กรณีที่ผูสนใจมีคําถามหรืออยากติดตอกับบริษัทโดยตรง ลองคิดดูวาถาไมสามารถติดตอกับบริษทั
ได เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นแลวจะมั่นใจในบรษิัทนั้นไดอยางไร        
                    ขอมูลหลักทั้ง 5 สวนนี้อาจใชไมไดกับทกุเว็บไซต แตเปนเพยีงตัวอยางของขอมูลที่
ผูใชมักจะคาดหวังถึง เมื่อเขาไปในเว็บไซตหนึ่งๆ 
 
                    การออกแบบหนาเว็บ  
                    หนาเว็บเปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะทีเ่ปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนสิ่งแรกที่แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต หนาเว็บมหีนาทีเ่ปนสื่อกลางใหผูชมสามารถใชประโยชน
จากขอมูลและระบบงานของเว็บไซต โดยปกติแลวหนาเว็บจะประกอบดวย รูปภาพ, ตัวอักษร, สี
พื้น, ระบบเนวิเกชนั (Navigation System หรือ ระบบนําทาง เปนลิงคที่ใชเชื่อมตอไปยังเนื้อหาสวน
อ่ืนๆ) และองคประกอบตางๆที่ชวยส่ือความหมายของเนื้อหาและอํานวยความสะดวกตอการใชงาน 
หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตางๆรวมกันเพื่อส่ือ
ความหมายเกีย่วกับเนื้อหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสาํคัญเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจบนพื้นฐานของความเรยีบงายและความสะดวกของผูใช 
                    ฐิตารัตน รัชตะวรรณ (2547 : 9-11) กลาววา ในหนาโฮมเพจ (หนาแรกของเว็บไซต) 
นั้นควรมีสวนประกอบสําคัญๆอยางครบถวน เพื่อใหผูชมสามารถเขามาใชงานไดสะดวก ซ่ึงหนา
โฮมเพจสวนใหญมักมีสวนประกอบที่สําคัญๆ ดังนี้ 

1. โลโก (Logo)  
                    ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเขาชมสามารถจดจําเว็บไซตของเราไดก็คือ “โลโก” นอกจากนี้
แลวโลโกยังชวยใหเว็บไซตของเราดูมีเอกลักษณอีกดวย โดยเรานิยมวางตําแหนงโลโกไวที่มุมบน
ซายเพราะเปนจุดที่สามารถสังเกตไดงาย ซ่ึงจากการวิจัยพบวาการวางตําแหนงโลโกที่มุมบนซาย
นั้นชวยใหผูชมสามารถจดจําเว็บไซตของเราไดถึง 84% เลยทีเดียว 
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2. เมนูหลัก (Link Menu) 
                    เมนูหลักเปนจดุเชื่อมโยงสิ่งสําคัญๆ ที่รวบรวมไวในรูปแบบของเมนูปุมหรือขอความ 
โดยผูเขาชมจะสามารถรับรูไดวาภายในเวบ็ไซตนี้มีเรื่องราวที่นาสนใจอยางไรบาง เชน News ( ขาว
ใหมๆ ), Shopping และ Link (เชื่อมโยงเว็บที่เกีย่วของ) เปนตน รูปแบบของเมนหูลักที่นิยมใชกัน
มักเปนเมนูแบบแนวตั้งและเมนูแบบแนวนอนตามลําดับ 

3. โฆษณา (Banner) 
                    โฆษณานัน้ก็เปนสวนที่สําคัญอีกเชนเดยีวกนั เพราะเว็บไซตที่มีโฆษณาจะชวยสงเสริม
ภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ และชวยกระตุนความสนใจ เพราะมกัมีการใชภาพเคลื่อนไหว (Gif 
Animation) ประกอบซึ่งจะทําใหเวบ็ไซตของเราดูตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น จากการวจิัยพบวา
ภาพเคลื่อนไหวยังชวยใหเวบ็ไซตของเราดูนาสนใจมากยิ่งขึ้นถึง 30% เลยทีเดียว นอกจากนีแ้ลวยงั
สามารถแสดงถึงความนิยมของผูเขาชมไดอีกดวย แตก็ไมควรใหมีโฆษณามากเกนิไปและควรจดั
วางตําแหนงใหเหมาะสม 

4. ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
                    เนื้อหาสาระทีน่ารูเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหผูเขาชมอยากจะเขามาเยีย่มชม
เว็บไซตของเรามากขึ้นและใชบริการอยางสม่ําเสมอ เราจึงควรอัพเดตเนื้อหาใหใหมสด มีรูปแบบ
การจัดวางที่อานงาย เนื้อหาไมยาวหรือไมส้ันจนเกนิไป นอกจากนีแ้ลวหากเราใชภาพประกอบที่
สวยงามกจ็ะชวยใหเนื้อหาดดูึงดูดใจมากยิง่ขึ้น ซ่ึงการใชภาพประกอบที่สวยงามและฟอนตที่อาน
งายจะชวยใหเนื้อหาของเรานาสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึง 40-45% 
                    ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544 : 183-202) กลาววา สีสันในหนาเว็บเพจเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
มากในการดึงดูดความสนใจของผูใช เนื่องจากสิ่งแรกทีผู่ใชมองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซ่ึงเปนสิ่ง
กําหนดบรรยากาศและความรูสึกโดยรวมของเว็บไซต เราสามารถใชสีไดกับทุกองคประกอบของ
เว็บเพจ ตั้งแต ตัวอักษร, รูปภาพ, ลิงค, สีพื้นหลัง และรูปภาพพื้นหลัง การเลือกใชสีอยางเหมาะสม
จะชวยในการสื่อความหมายของเนื้อหา และเพิ่มความสวยงามใหกบัหนาเว็บนั้น แตในทางกลับกนั
สีที่ไมเหมาะสมอาจสรางความยากลําบากในการอานหรือรบกวนสายตาผูใช รวมทั้งอาจทําใหการ
ส่ือความหมายไมถูกตองได เปาหมายของเราคือ การตัดสินใจเลือกใชสีใหเหมาะสมกับบุคลิกและ
เปาหมายของเว็บไซต เพื่อการแสดงผลที่ตรงกับความประสงคมากที่สุด การใชชุดสีที่เหมาะสม 
กลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังทาํใหผูใชมีความรูสึกรวมไปกบั
เปาหมายของเว็บไซตนั้นดวย ไมวาจะเปนการใหขอมลู สรางความบันเทิง รวมถึงการขายสินคา
หรือบริการ 
                    ตัวอยางเชน สีแดง เปนสีทีม่ีความหมายไดหลากหลายมากซึ่งเปนไดตั้งแตส่ิงที่ดีอยาง
ความรักและกาํลังใจ จนถึงส่ิงเลวรายอยางสงครามและความอันตราย สีแดงมีความเดนและรอนแรง
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มากกวาสีอ่ืนๆ มักเปนที่สะดุดตาไดงาย จงึเหมาะทีจ่ะใชเนนความสําคัญของสวนตางๆ แตสีแดงจัด
มากๆมีผลรบกวนสายตาและทําใหสายตาเมื่อยลาไดงาย ดังนั้นจึงไมควรใชสีแดงในบริเวณกวางๆ 
สีแดงมักเปนที่ช่ืนชอบของคนที่มีลักษณะเปดเผยและมคีวามรูสึกรุนแรง สีแดงจะขดัแยงกับสีเขียว 
น้ําเงิน และมวง ขณะที่สีแดงออนจะเขากันไดดีกับสีโทนรอน เชน สม น้ําตาล และเหลือง 
                    สําหรับ สีน้ําเงนิ เปนสีที่ไดรับความนิยมมาก ส่ือถึงความสงบ เยือกเย็น ซ่ือสัตยและ
ความมั่นใจ แตตองยอมรับวาเปนสีที่ไมเตะตาถาไมมีความสดใสจริงๆ สีน้ําเงินเขากนัไดดกีับสีออน
ในชุดสีเย็น เชน สีเขียว และเหมาะสมอยางมากกับสเีอิรธโทนหรือสีที่เปนกลางอยางสีเทาหรือสี
น้ําตาลออน แตควรระวังเมือ่ใชรวมกับสสีม เพราะสีทั้งสองจะตัดกนัอยางเดนชัดซ่ึงอาจเปนการ
รบกวนสายตา เปนโชคดีสําหรับผูออกแบบเว็บที่ชอบใชสีน้ําเงิน เพราะในชดุสีสําหรับเว็บมีเฉดสี
น้ําเงินใหเลือกใชมากมาย สีน้ําเงินออนเหมาะที่จะเปนสพีื้นหลังของเวบ็ที่ใหความสนุก ราเริง และ
มีชีวิตชีวา สามารถใชในการแสดงถึงความอนุรักษนยิมโดยปราศจากสีมืดทึมได สีน้ําเงินยงัมีความ
หมายถึงเทคโนโลยีและความรอบรู  
                    ประโยชนของสใีนรูปแบบตางๆมีดังนี้ 
                    -สีสามารถชักนําสายตาผูอานใหไปยังทกุบริเวณในหนาเว็บเพจ ผูอานจะมกีาร
เชื่อมโยงความรูสึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวงัได การเลือกเฉดสีและตําแหนงของสีอยาง
รอบคอบในหนาเว็บสามารถนําทางใหผูอานติดตามเนื้อหาในบริเวณตางๆตามที่เรากําหนดได วิธีนี้
จะเปนประโยชนอยางมาก เมื่อตองการใหผูอานใหความสนใจกับสวนใดสวนหนึง่ในเว็บไซตเปน
พิเศษ เชนขอมูลใหม โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไมคอยไดรับความสนใจมากอน 
                    -สีชวยเชื่อมโยงบริเวณทีไ่ดรับการออกแบบเขาดวยกัน ผูอานจะมีความรูสึกวาบริเวณที่
มีสีเดียวกันจะมีความสําคัญเทากัน วิธีการเชื่อมโยงแบบนี้ชวยจัดกลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพนัธ
อยางไมเดนชดัเขาดวยกนัได 
                    -สีสามารถนําไปใชในการแบงบริเวณตางๆออกจากกนั ทํานองเดยีวกับการเชื่อมโยง
บริเวณที่มีสีเหมือนกันเขาดวยกัน แตในขณะเดียวกนัก็เปนการแบงแยกบริเวณที่มีสีตางกันออกจาก
กัน 
                    -สีสามารถใชในการดึงดดูความสนใจของผูอาน สายตาผูอานมักจะมองไปยังสีทีม่ี
ลักษณะเดนหรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซตดวยการเลือกใชสีอยางรอบคอบ ไมเพียงแตจะ
กระตุนความสนใจของผูอานเพียงเทานั้น แตยังชวยหนวงเหนีย่วใหพวกเขาอยูในเว็บไซตไดนาน
ยิ่งขึ้น สวนเว็บไซตที่ใชสีไมเหมาะสม เสมือนเปนการขับไลผูชมไปสูเว็บอื่นทีม่ีการออกแบบที่
ดีกวา 
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                    -สีสามารถสรางอารมณโดยรวมของเว็บเพจ และกระตุนความรูสึกตอบสนองจากผูชม
ได นอกเหนือจากความรูสึกที่ไดรับจากสตีามหลักจิตวทิยาแลว ผูชมยังอาจมีอารมณและความรูสึก
สัมพันธกับสีบางสีหรือบางกลุมเปนพิเศษ 
                    -สีชวยสรางระเบียบใหกับขอความตางๆ เชน การใชสีแยกสวนระหวางหวัเร่ืองกบัตัว
เร่ือง หรือการสรางความแตกตางใหกับขอความบางสวน โดยทีใ่ชสีแดงกับคาํเตือน หรือใชสีเทา
สําหรับสิ่งที่เปนทางเลือก 
                    -นอกเหนือจากการใชสีชวยในการออกแบบแลว สียังสามารถสงเสริมเอกลักษณของ
องคกรหรือหนวยงานนัน้ๆได ดวยการใชสีที่เปนเอกลักษณขององคกรมาเปนโทนสีหลักของ
เว็บไซต 
                    ความหมายที่เราไดจากสีสีหนึง่นั้น สามารถตีความไดหลายอยางทั้งในทางที่ดีและไมดี 
ทั้งนี้ขึ้นกับเฉดสี ความเขม-ออน และสิ่งแวดลอมของสถานการณหนึ่งๆดวย ตารางตอไปนี้จะชวย
ใหเขาใจจิตวทิยาของความสัมพันธระหวางสีกับผูคนไดดียิ่งขึน้ 
 
ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงความหมายและความเกี่ยวของกบัสิ่งอ่ืนของสีตางๆ 
 
สี ความหมายในทางที่ดี ความหมายในทางไมดี สัญลักษณ วัตถุ  

หรือสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง 
สีแดง พลัง อํานาจ ความรัก ความอบอุน 

ความจริง กําลังใจ อาการขวยเขิน 
ความเขมแข็ง การแขงขัน การเสียสละ 
ความกลาหาญ ความเร็ว ความตื่นเตน 
ความสนุกสนาน 

ความโมโห ความกาวราว  
ความอันตราย ความละ 
อาย  ความรุนแรง  ความ 
ผิดพลาด 

หัวใจ ไฟ   เลือด  
ดวงอาทิตย สงคราม 
สัญญาณอันตราย 
ความรอน 

สีน้ําเงิน ความซื่อสัตย ความมั่นคงปลอดภัย 
ความสะอาด ความเปนระเบียบ 
ความหวัง มีน้ําใจ ความมีคุณธรรม  
ความชอบ ความฉลาดรอบรู ความ 
สะอาด ความสงบ ความกลมกลืน 
ความเปนหนึ่ง ความเชื่อมั่น  

ความหดหู ซึมเศรา 
เสียใจ ความโมโห 

ทองฟา ทะเล สวรรค 
เทพยดา ผูชาย  
อนุรักษนิยม ความเย็น 
 เทคโนโลยี 

สีเขียว 
 
 
 
 

ธรรมชาติ สุขภาพ ความยินดี การมีโชคดี 
การเริ่มตนใหม ความปลอดภัย การรักษา 
ความอบอุน ความแข็งแรง ความหวัง 
ความอุดมสมบูรณ ความกระฉับกระเฉง 
ความเปนอมตะ ความภักดี 

อิจฉา ริษยา โชคราย 
ขาดประสบการณ 
ความเบื่อหนาย 
 
 

ตนไม สิ่งแวดลอม 
เครื่องแตงกายทหาร 
พลังอํานาจทางศาสนา 
สัญญาณปลอดภัย วัยรุน 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)     
สี ความหมายในทางที่ดี 

 
ความหมายในทางไมดี สัญลักษณ วัตถุ  

หรือสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง 
สีเหลือง ความสดใสราเริง การมองโลกในแงดี 

ความหวัง ความอบอุน ความร่ํารวย 
ความสงางาม ธรรมะ ปรัชญา ความสุข 
ความคิดฝน 

ความไมซื่อสัตย การ 
ทรยศ ความขาดกลัว 
ความอิจฉา ความเจ็บ 
ปวย การหลอกลวง ความ 
ไมแนนอน 

แสงอาทิตย สัญญาณให 
ระวัง ฤดูรอน ทอง  
ปรัชญา อุดมคตินิยม 

สีมวง ความสูงสง ความซื่อสัตย ความสรางสรรค 
การเปลี่ยนรูปแบบ ความแปลกใหม  
ความรอบรู การใหความรู 

ความลึกลับ ความ 
โหดราย ความหยิ่งยโส 
ความโศกเศรา  เสียใจ 

จิตใจ วิญญาณ ปญญา 

สีสม กําลังความสามารถ ความเขมแข็ง 
กระตือรือรน ความมั่นคง ความสมดุล 
ความอบอุน ความโชคดี ความเจริญ 
ความเปนเพื่อน มีชีวิตชีวา หรูหรา 

ความไมซื่อตรง การ 
หลอกลวง ความอิจฉา 
ความขลาดกลัว ไม 
เรียบรอย ความอื้อฉาว 

ฮาโลวีน มิตรภาพ 

สีน้ําตาล ความเรียบงาย ความสะดวกสบาย 
ความทนทาน ความมั่นคง ความเชื่อถือได 
ความมีเกียรติ ความเจริญเติบโตเต็มที่ 

ความเปรอะเปอน 
อาการซึมเศรา หดหู 
สลดใจ 

โลก พ้ืนดิน ไม บาน 
กลางแจง 

สีเทา ความสุภาพ ความสงบเสงี่ยม ความเปน 
ไปได  ความมั่นคง  ความไววางใจ  
ความฉลาด  ความสุขุม ความมีเกียรติ 

ความโศกเศรา การ 
เสื่อมลง นาเบื่อ 

ปญญา อนาคต อนุรักษ 
นิยม อายุมาก ปฏิบัติได 

สีขาว ความบริสุทธิ์ ความไรเดียงสา ความรัก 
ความฉลาด ความสงบเสงี่ยม ความเรียบงาย 
ความสะอาด การปราศจากเชื้อโรค 
ความเคารพนับถือ ความนอบนอมถอมตน 
ความเที่ยงตรง ความดี 

ความออนแอ การเจ็บ 
ปวย ความตาย ความ 
โศกเศรา 

พรหมจารี วัยสาว  
การกําเนิด ผูหญิง 
 มิตรภาพ นางพยาบาล 
 เกี่ยวกับคลีนิก สันติภาพ 
 หิมะ เยาวชน ฤดูหนาว 
 ความเย็น 

สีดํา อํานาจ ความฉลาด ความเปนเลิศ ความสุขุม 
ความรอบคอบ ความตั้งใจ ความมั่นคง  
ความเปนทางการ 

ความซับซอน การหลอก  
ลวง ความลับ ความกลัว 
การปกปด ความนากลัว 
ความชั่วราย ความทุกข 
ความหดหู ความหมด
หวัง ความเศราโศก ความ
โกรธ ความลึกลับ 

ความมืด เกี่ยวกับเพศ 
ความตาย ใตดิน 

ที่มา:  ธวัชชัย ศรีสุเทพ.  (2544).  คัมภีร WEB DESIGN.  หนา 205. 
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                    การจัดแบงพืน้ที่ในหนาเว็บ (Page Layout) 
                    ในเว็บไซตหนึง่ๆ อาจมีรูปแบบโครงสรางหนาเว็บหลายๆแบบ ไดตามลักษณะของ
เนื้อหา เชน หนาโฮมเพจกับหนาของเนื้อหาอาจมีรูปแบบที่ไมเหมือนกัน แตจะตองมีเอกลักษณ 
และลักษณะทีใ่กลเคียงกัน มิฉะนั้นอาจสรางความสับสนแกผูใชวารูปแบบทั้งสองเปนของเว็บ
เดียวกันหรือไม พื้นที่ในหนาเว็บเกิดจากการจัดแบงบริเวณตางๆในหนาเว็บใหเปนพื้นที่ของ
องคประกอบชนิดตางๆ โดยที่องคประกอบหลักของแตละหนาจะอยูในตําแหนงเดียวกัน จึงทาํให
เร่ิมมองเห็นถึงตําแหนงของเนื้อหา, กราฟก, โลโก, ระบบเนวิเกชัน, ปายโฆษณาและองคประกอบ
อ่ืนๆภายในหนาไดชัดเจนขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  รูปแบบโครงสรางหนาเว็บ 
 
ที่มา:  ธวัชชัย ศรีสุเทพ.  (2544).  คัมภีร WEB DESIGN.  หนา 46. 
 
 
 

โลโก 
( Logo ) 

ลิงค 
(Link) 

ลิงค 
(Link) 

ลิงค 
(Link) 

โฆษณา 
(Banner) 

 
รูปภาพ
ประกอบ 

รูปภาพ
ประกอบ 

 
 

เนื้อหา 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 

สโครลบาร 
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                    โครงสรางของหนาเว็บที่เราเห็นกนัอยูทัว่ไปนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และยากที่จะ
จัดเปนกลุมไดอยางชัดเจน ในที่นี้จะแบงโครงสรางหนาเว็บ ที่เรามกัจะพบอยูบอยๆออกเปน 3 
รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                แบบ 3 สวนการใชงาน                                                           แบบ 2 สวนการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แบบ 1 สวนการใชงาน หรือ แบบอิสระ 
 
ภาพที่ 2.3  ตัวอยางรูปแบบโครงสรางหนาเว็บ 
 
ที่มา:  ฐิตารัตน รัชตะวรรณ.  (2547).  ออกแบบและสรางเว็บสวยดวยตนเอง.  หนา 12. 
                     
                    จากตัวอยางเรามักพบเหน็การแบงพื้นที่ในรูปแบบ 3  สวน หรือ 2 สวนการใชงานกับ
เว็บไซตขององคกรและเว็บไซตที่มีขนาดใหญ เนื่องจากเปนรูปแบบที่ใชงานงาย และมีการแบง
สัดสวนการใชงานอยางชัดเจนสําหรับรูปแบบการแบงพืน้ที่ 1 สวนหรือแบบอิสระนั้น เรามักพบ
เห็นกับเว็บไซตที่เนนการออกแบบใหสวยงามมากกวาเนนการใชงาน และมกัมีการออกแบบที่
สลับซับซอน 

 
 
 
 

1                            2                          3 

 
 
 
 

1                              2 

 
 
 
 

                               1 
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                    ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544 :129) กลาววา หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บอยางหนึ่งก็
คือ การสรางลําดับชั้นความสําคัญขององคประกอบ (Visual Hierarchy) ตางๆภายในหนาเว็บ เพื่อ
เนนใหเหน็วาอะไรเปนเรื่องสําคัญมาก สําคัญรองลงไป หรือสําคัญนอยตามลําดับ การจัดระเบียบ
ขององคประกอบอยางเหมาะสม จะชวยแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆในหนา
เว็บได  
                    ขนาดเปรียบเทยีบ (Relative size) ขององคประกอบตางๆในหนาเว็บจะชวยส่ือความ
หมายถึงความสําคัญของสิ่งหนึ่งตอส่ิงอ่ืนๆ โดยองคประกอบที่มีขนาดใหญยอมสามารถดึงความ
สนใจของผูใชไดกอน และยงัแสดงถึงความสําคัญที่มีเหนือองคประกอบขนาดเล็ก ตัวอยางที่เราเห็น
กันอยูทัว่ไปกค็ือ การกําหนดหัวขอเร่ืองตางๆใหมีขนาดใหญกวาสวนของเนื้อหาเสมอ เพื่อแสดงให
ผูใชมองเห็นไดชัดเจนและเขาใจจุดสําคัญของเนื้อหาไดดีขึ้น แตเมือ่ใดก็ตามทีเ่รากําหนดใหสวน
ของหัวขอมีขนาดเล็กกวาเนือ้หา ก็จะสงผลใหผูใชเกดิความสับสนไดทันที  
                    ลักษณะขององคประกอบตางๆที่ตองคํานึงถึงมีดังนี ้
                    - ตําแหนงและลําดับขององคประกอบ แสดงถึงลําดับความสําคัญของขอมูล ที่เรา
ตองการใหผูใชไดรับ เนือ่งจากภาษาสวนใหญรวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอานจากซายไปขวา 
และจากบนลงลาง คุณจึงควรจัดวางสิ่งที่มีความสําคัญไวที่สวนบนหรือดานซายของหนาอยูเสมอ 
เพื่อใหผูใชมองเห็นไดกอน แตถาคุณจัดวางสิ่งสําคัญไวที่สวนทายของหนา ผูใชจํานวนมากอาจจะ
ไมไดรับขอมลูนั้น 
                    - สีและความแตกตางของสี แสดงถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งตางๆภายใน
หนาสีที่เดนชดัเหมาะสําหรบัองคประกอบที่มีความสําคัญมาก สวนองคประกอบที่ใชสีเดียวกนัยอม
ส่ือความหมายถึงความสัมพันธที่ใกลชิดและความสําคัญที่เทาเทียมกนั โดยทัว่ไปการใชสีที่แตกตาง
กันอยางชดัเจนจะสามารถดงึดูดความสนใจจากผูใชใหมองเห็นและตอบสนองอยางรวดเรว็ แตการ
ใชสีที่หลากหลายเกินไปอยางไมมีความหมายเต็มไปหมดทั้งหนา กลับจะสรางความสับสนใหกบั
ผูใชเสียมากกวา 
                    - ภาพเคลื่อนไหว เปนสิ่งที่ดงึดูดความสนใจไดเปนอยางดี แตคณุจะตองใชอยางจํากดั
และระมัดระวงัเพราะการที่เราใชส่ิงเคลื่อนไหวในหนาเว็บมากเกินไปนั้น จะทําใหมีจุดสนใจบน
หนาจอมากมายจนผูใชตดัสนิใจไดลําบากวาส่ิงไหนสําคญักวากนั ดังนั้นคุณควรใชภาพเคลื่อนไหว
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะใหผูชมเพงความสนใจไปตรงไหน          
                    นอกจากนี ้ เราอาจแบงหนาเวบ็เพจออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดแก สวนหวั 
สวนเนื้อหา และสวนทาย เพื่อการออกแบบรายละเอียดในแตละสวนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะทําให
สามารถจัดวางกราฟกและตวัอักษรที่สําคญั เชนโลโกของหนวยงาน, ช่ือเว็บไซต, ระบบเนวิเกชนั, 
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หัวเร่ืองและลิงค ลงในแตละบริเวณอยางมีเหตุผลและเปนประโยชน สวนประกอบของหนาเว็บแบง
ออกเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544 :143) 
                    1. สวนหวัของหนา (Page Header) 
                    บริเวณสวนหวัของเว็บเพจถอืเปนบริเวณทีสํ่าคัญที่สุดในหนา เพราะเปนสวนที่จะ
ดึงดูดผูใชใหตดิตามเนื้อหาทีเ่หลือภายในหนานั้น โดยปกติแลวสวนหวัของหนามักประกอบดวยช่ือ
เว็บ ระบบเนวิเกชนั และหัวขอหลักหรือช่ือของเนื้อหาในหนานั้นกไ็ด และไมวาที่บริเวณนี้จะใช
องคประกอบอะไรก็ตาม แตส่ิงที่สําคัญคือความสม่ําเสมอที่จะตองมีเหมือนกนัในทกุๆหนา และที่
ตองระวังก็คือ ถาเราใชกราฟกขนาดใหญที่ตองใชเวลาในการดาวนโหลดนาน และไมมีการแสดง
ส่ิงที่นาสนใจใหเห็นในสวนนี้ไปพลางๆ ก็อาจดูนาเบื่อจนกลายเปนการขับไลผูใชใหเปลี่ยนไปยัง
เว็บอื่นก็ได ที่บริเวณมุมดานซายบนของหนาเว็บเปนสวนที่มีความสําคัญมากเปนพิเศษ เพราะเปน
บริเวณแรกของหนาจอที่ผูใชจะเริ่มตนใหความสนใจ ดวยเหตนุี้เว็บไซตสวนใหญจึงมีการจัดวางโล
โกหรือช่ือของเว็บไซตไวในตําแหนงนี ้ และมักจะทาํหนาที่เปนลิงค สําหรับเชื่อมกลับไปยังหนา
โฮมเพจไดอีกดวย 
                    2. สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาเว็บเพจนั้นควรจะมคีวามกะทัดรัด และจดัอยางเปนระเบยีบ
เพื่อใหมองหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยแสดงใจความสําคัญไวในสวนตนๆของหนา พรอมทั้งมี
การจัดรูปแบบตัวอักษรอยางเหมาะสม เพือ่ทําใหเนื้อหาดูนาสนใจและอานไดอยางสะดวก เชน การ
ใชขนาดและประเภทของตวัอักษรที่เหมาะสม, การกําหนดความยาวของบรรทัดไมใหยาวเกินไป
จนยากตอการอาน, การจัดตัวหนังสือใหชิดขอบดานตางๆอยางเปนระเบียบ ส่ิงเหลานี้จะชวยสราง
ความเชื่อมั่นตอเนื้อหายิ่งขึน้ เนื่องจากผูใชทุกคนตองการแหลงขอมูลที่ชัดเจน, เปนระเบียบและ
นาเชื่อถือ 
                    3. สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาเปนบริเวณที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัเนื้อหาและเว็บไซต โดยอาจ
เปนระบบเนวิเกชันแบบโกลบอล (ระบบลิงคของสวนประกอบหลักๆที่จะมีอยูในทุกหนาของเวบ็
เพจ) ทีเ่ปนตัวอักษร ซ่ึงทําหนาที่เหมอืนกับระบบเนวิเกชันหลักแบบกราฟกในสวนหวัของหนา 
หรืออาจเปนทีร่วมของลิงคที่เกี่ยวกับนโยบายทางกฏหมาย, ลิขสิทธ, ความเปนสวนตวั และวิธีการ
ติดตอกับผูดูแลเว็บไซต ซ่ึงสวนทายของหนานีก้็จําเปนตองคงความสม่ําเสมอในทุกๆหนา
เชนเดยีวกับสวนหวัของหนา                       
                    จากแนวคิดการออกแบบเว็บไซตดังกลาว ผูวิจัยสามารถนํามาใชเปนกรอบอางอิงใน
การศึกษาถึงรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลือกตัง้
ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 วามีรูปแบบโดยรวมเปนอยางไร 
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แนวคิดการสื่อสารทางการเมอืงและการหาเสียงเลือกตั้ง  
                    นักวิชาการไดใหความหมายคาํวา การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) 
ไวมากมาย เชน Rush และ Althoff, 1971 (อางถึงใน วรา วัฒนาจตุรพร, 2545 : 16) ใหความหมายไว
วา การสื่อสารทางการเมือง คือ การถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับการเมืองจากสวนหนึ่งของระบบ
การเมือง ไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมืองและเปนการถายทอดระหวางระบบของสังคมกับ
ระบบการเมือง 
                    สวน Chaffee (1975 : 96) ไดกลาวถึงการสื่อสารทางการเมืองวา มีลักษณะเปนระบบ
ของการแพรขาวสารทางการเมืองไปยังสมาชิกของระบบราชการการเมือง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
การสื่อสารทางการเมืองเปนแบบแผน หรือกระบวนการแพรขาวสารทางการเมืองระหวางสมาชิก
กับหนวยตางๆในระบบการเมือง หรือกลาวอีกนยัหนึ่งไดวา การสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเปน
ตัวกลางระหวางประชาชนและรัฐบาล โดยเปนชองทางในการเสนอขอมูลขาวสารทางการเมือง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และส่ือนโยบายของรัฐบาลใหประชาชนไดรับรู และขณะเดียวกนัก็
เปนกระบวนการในการนําเอาขอเรียกรอง และความตองการของประชาชนไปสูรัฐบาลที่จะทําให
การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรฐับาลสอดคลอง และสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนไดดียิ่งขึ้น 
                    จากนิยามดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การสื่อสารทางการเมืองนั้นเปนการถายทอด
ขาวสารหรือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลอันเกี่ยวกับการเมอืงโดยตรง ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการสื่อสาร
ระหวางสถาบนัการเมืองตางๆ เชน รัฐบาล สภาผูแทนราษฎร พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
ตางๆกับประชาชน การสื่อสารระหวางนักการเมืองกบัประชาชน และระหวางนักการเมืองกับ
สถาบันทางการเมืองไปยังสวนอื่นๆของระบบการเมือง เปนตน 
                    ในการดําเนินการทางการเมืองการปกครองนั้น การสื่อสารถือไดวาเปนเครื่องมือทาง
การเมือง (A political instrument) ชนิดหนึ่ง นั่นหมายถึงวา การสื่อสารสามารถทําหนาที่เสริมสราง
ระบบสังคมการเมือง (Socio - political system) ใหมีความเขมแข็ง และมั่นคงได โดยปอนขาวสาร
และความรูใหแกประชาชนไดเขาใจโครงสราง และบทบาททางการเมืองของรัฐบาลและประชาชน 
ในขณะเดยีวกนัก็เก็บเกีย่วขอมูล และขอคิดเห็นจากสื่อมวลชน และประชาชน เพื่อนํามาพัฒนา
กลไกของรัฐ และแสวงหาหนทางแกไขปญหาของประเทศรวมกัน 
                    บทบาทหนาที่ของการสื่อสารในฐานะเครื่องมือทางการเมืองนั้น สรุปไดดังนี ้ (สมควร 
กวยีะ, 2539 : 79 - 81) 

1. ถายทอดขาวสาร และความรูทางการเมืองโดยผานสื่อตางๆ อาทิ เชน ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชน และส่ือใหม (New media) 
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2. จัดระเบยีบวาระ (Agenda - setting) เกี่ยวกับประเดน็ปญหาทางการเมืองที่ควร
นํามาอภิปราย ซ่ึงหนาที่ในขอนี้สวนใหญแลวเปนหนาที่ของสื่อมวลชน โดยส่ือมวลชนอาจเสนอ
เนนประเด็นปญหาใหมๆ เพื่อดึงดูดใหประชาชนหนัมาสนใจ ยิ่งส่ือมวลชนใหน้ําหนักความสําคัญ
แกเร่ืองใดมากเทาใด ประชาชนก็มักจะใหความสําคัญแกเร่ืองนัน้มากขึ้นดวย ตวัอยางเชน ใน
ปจจุบัน ส่ือมวลชนใหความสําคัญกับปญหาการเมืองวาดวยประเดน็การยุบสภา วารัฐบาลควรที่จะ
ยุบสภาหรือไม ทําใหประชาชนสนใจประเด็นนี้มากตามไปดวย ในขณะที่ประเดน็การใหความรูที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบใหมนั้นยังไมมีมากเทาที่ควร 

3. การเผยแพรปลูกฝงความเชือ่ทางการเมือง (Propagation and cultivation of 
political beliefs) รวมทั้งการปลูกฝงอุดมการณและทัศนคติทางการเมืองดวย ทั้งนีอ้าจทําไดโดยใช
การสื่อสารประเภทชกัจูงใจ และการสื่อสารแบบรณรงค (Campaign) เปนตน หรืออาจทําโดยการ
ส่ือสารประเภทหามปราม หรือทําใหเกรงกลัว เชน ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง มกัจะมกีารพูดให
เกรงกลัว ไมไปลงคะแนนเสียงใหพรรคอืน่ อันเปนวิธีหาเสียงวิธีหนึง่ที่นิยมกนัมากในชนบทของ
ประเทศไทย 

4. การพัฒนาทางการเมือง (Political development) ในการพัฒนาทางการเมือง เพื่อให
ไปสูทิศทางที่ประเทศชาติไดตั้งเปาหมาย และอุดมการณไวนั้น การสื่อสารจะเขามามีสวนรวมใน
การใหความรูความเขาใจแกประชาชนรวมทั้งการชักชวน โนมนาวประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทางการเมืองตางๆได เชน การใชการสื่อสารใหความรูความเขาใจ และโนมนาวให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ในการเลอืกตั้งระบบใหม อันเปนการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น ถือเปนการใชการสื่อสารเพื่อพัฒนาทาง
การเมืองอีกรปูแบบหนึ่ง 
                    นอกจากนีใ้นทางการเมืองนั้น ระบบการเมอืง (Political system) จะตองมีระบบการ
ส่ือสารและการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมสังคมกับรัฐบาลใหเขากัน และเพื่อใหชองทางของการสื่อสาร 
(Communication Channels) ภายในสังคม ภายในรัฐบาล และระหวางรัฐบาลกับสังคมไดเกดิขึ้น 
ดังนั้นระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงตางๆในทางการเมือง ควรจะทําหนาที่สําคัญอยางนอย 6 
ประการดวยกนั คือ      

1. ทําหนาที่ในการสื่อสารความเห็นและผลประโยชนของประชาชน 
2. ทําหนาที่ในการรวบรวมกลัน่กรองขอเรียกรองความตองการตลอดจนชวย

แกปญหาขอขัดแยงตางๆระหวางกลุมในสงัคม 
3. ทําหนาที่ในการเลือกสรรทางการเมือง 
4. ทําหนาที่ในการกลอมเกลาการเรียนรูทางการเมือง 
5. ทําหนาที่ชวยใหประชาชนมอํีานาจหรอือิทธิพลตอรัฐบาล 
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6. ทําหนาที่ในการประสานโครงสรางและกระบวนการตางๆของรัฐบาล 
                    ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวากระบวนการตางๆทางการเมืองที่สําคัญ เปนตนวา การกลอม
เกลาทางการเมือง (Political Socialization) การมีสวนรวมทางการเมอืง (Political Participation) 
ตลอดจนการเลือกสรรทางการเมืองตองพึ่งพาอาศัยการสือ่สารทั้งส้ิน   
                    การเลือกตั้งเปนตัวแทนของปรากฏการณทางการเมือง ในการไดมาซึ่งผูนําของสังคม 
เพื่อไปจัดสรรทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดใหกับสมาชิกของสังคม อันตรกิริยาระหวางการเลือกตัง้
เปนตัวแทนของปรากฏการณทางการสื่อสารที่ทําใหสมาชิกของสังคมเปนเอกภาพ (Sotanasathien 
2000) ความสําคัญเหนืออ่ืนใดอยูที่การโฆษณาหาเสียงอันเปนตวัแทนของปรากฏการณการสื่อสาร
ทางการเมือง ซ่ึงเปนปจจยัที่นํามาซึ่งตัวผูนําทางการเมอืงการปกครอง ทั้งนี้เพราะการโฆษณาหา
เสียงเปนเครื่องมือของการสื่อสารทางการเมือง ที่ทําใหประชาชนรูจักเลือกผูที่จะเปนผูแทนของตน
ในการไปเปนรัฐบาลเพื่อทําหนาที่จดัสรรทรัพยากรดังกลาว ยิ่งในสังคมที่มีขอบเขตของประเทศ
กวางขวาง การโฆษณาหาสียงก็จะยิ่งกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสารทางการเมืองในการ
คัดเลือกผูแทนและผูปกครองของประชาชน เนื่องจากการโฆษณาหาเสยีงเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาการสื่อสารทางการเมือง ความหมายของการโฆษณาหาเสียงจึงเกีย่วพนักบัความเขาใจใน
เร่ืองการสื่อสารทางการเมือง 
                    ปจจุบันการหาเสียงไดนําหลักการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารทาง
การตลาดที่เปนบูรณาการ (Integrated marketing communication) มากขึ้นมาใชแทนในแงของ
หนทางในการเลือกตั้งแบบเดิม การโฆษณาหาเสียงในความหมายใหมจึงเปนถอยคําที่ใชแทนการ
หาเสียงแบบดัง้เดิม ที่มุงเนนนักการเมืองเปนตัวสินคา ภายใตพรรคการเมืองที่แสดงถึงความเปน
ยี่หอหรือตราสินคา โดยนโยบายทีใ่ชหาเสียงเปรียบเสมือนจุดขายของสินคา ที่ใชเปนแนวทาง
สําหรับประชาชน ในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงหรือเสมือนหนึ่งเลอืกซื้อตัวผูสมัคร และมองผูมี
สิทธิเลือกตั้งไมแตกตางไปจากผูบริโภคสินคา ที่นักการเมือง/ผูลงสมัครแขงขันตองมีการวางแผน
ทางการตลาด ซ่ึงในที่นีห้มายถึงตลาดการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง ในการพิชิตกลุมผูบริโภคหรือผูมี
สิทธิเลือกตั้งใหหันมาใชสินคาหรือผูสมัครของพรรคการเมืองที่ออกหาเสียง  
                    ในทางการสื่อสารทางการเมือง หลักการสื่อสารที่ผานหลักการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธในลักษณะทีเ่ปนบูรณาการจากนกัการเมอืงหรือพรรคการเมือง ถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือในการเขาสูกลุมเปาหมายของผูมสิีทธิเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงในปจจุบันจึงหมายถึง
การนําการสื่อสารทางการตลาดมาใช เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในฐานะผูรับสารไปใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อเลือกตนเอง ในการนี้การวางแผนโฆษณาหาเสยีงจึงมีความลุมลึกมากขึ้นเปนลําดับ มิใชอาศยั
หลักการขายงายๆอยางสามัญสํานึกเชนทีผ่านมา การโฆษณาหาเสยีงจึงเปนการระดมสรรพกําลัง
และทรัพยากร รวมไปถึงยุทธศาสตรที่จําเปนตองอาศัยผูรูในการวางแผนการโฆษณาหาเสยีง ที่
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เกาะตดิอยูกับสถานการณการเลือกตั้ง และบริบททางตลาดการเมือง (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545 :  
3-5) 
                    การโฆษณาหาเสียง เปนรูปแบบหนึ่งของการรณรงคทางการเมืองที่ถูกนําไปใชอยาง
จริงจังและเขมขนในชวงการเลือกตั้ง เปนการสื่อสารระหวางพรรค/นักการเมืองกบัประชาชนใน
การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและเกีย่วกับตัวผูสมคัรรับเลือกตั้ง ผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ เพื่อชักจูงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในฐานะผูรับสารสามารถตดัสินวนิิจฉัยไดวา จะ
เลือกใครเปนผูแทนในการไปกําหนดทิศทางของบานเมอืง ทั้งยังเปนโอกาสที่ประเด็นและปญหา
ตางๆ ในทางการเมืองถูกจดัระเบียบ ถูกทําใหชัดเจนขึน้ในใจของประชาชน เพราะประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งจะตองปรับภาพที่นักการเมืองตางๆเสนอตัว หรือนโยบายออกมาใหสอดคลองกบั
ความสัมพันธกอนหลังของสิ่งที่ตนพอใจในทางการเมือง สําหรับงานวิจยัคร้ังนี้จะเนนศึกษาถึงกล
ยุทธในการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมือง ในฐานะที่เปนผูสรางขาวสารตางๆในกระบวนการ
หาเสียง                                     
                    สุรพงษ โสธนะเสถียร (2545 : 74-79) กลาววา กลยทุธในการรณรงคทางการเมือง
โดยเฉพาะการหาเสียง ขึ้นอยูกับกลยุทธของการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากการรณรงคทางการเมืองเรื่อง
การเลือกตั้ง เปนการรณรงคทางการสื่อสารโดยเนื้อหาอาจจะเขาไปเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร 
สังคมวิทยา จติวิทยา และอ่ืนๆก็ตาม ที่กลาววาเปนการรณรงคทางการสื่อสารก็เพราะ เปนเรื่องที่วา
ดวยการสื่อความหมายทั้งวัจนภาษาและอวจันภาษาที่ปรากฎในกระบวนการหาเสียงเชน ตามปาย
โฆษณาหาเสียง การอภิปรายตามทองถนน ใบปลิว จดหมาย การเดินหาเสียง การแตงขบวนหาเสียง 
การรับบริจาค และการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะขาวสารการเลือกตั้งในวิทยุ โทรทัศน การลง
โฆษณา การใหสัมภาษณ การกลาวสุนทรพจน และอื่นๆ 
                    แบบแผนการหาเสียง (style) เปนสิ่งแรกที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองพจิารณาโดยเฉพาะ
ในเรื่องการใชภาษาและความเขาใจภาษาเพื่อใหเกิดความหมาย ภาพลักษณ และเกร็ดตางๆรวมไป
ถึงการชักจูงใจจากผูสมัครรับเลือกตั้ง ที่รวมไปถึงความหมายในเชิงอวัจนะภาษา เชน รูปราง 
กายภาพ น้ําเสียง การเคลื่อนไหว การปรากฎกาย การแตงกาย และอื่นๆที่ส่ือความหมาย สวนวัจ
นภาษาทีเ่ปนการสื่อความหลักเชน การกลาวปราศรัย การประชุม ขาว การสัมภาษณ การโฆษณา 
แผนปลิว ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการตอสูระหวางผูสมัครที่อยูในตําแหนง (incumbency) และผูทาชงิ 
(challenger) โดยมีภาพลักษณ เปนเปาหมายของแบบแผนการหาเสียง ที่ตอกย้ําดวยความเปนผูนาํ
ของชาติผานการสรางคาํขวัญ บุคลิกภาพ เพลง การตระเวนหาเสียง การหอมลอมดวยครอบครัว 
การวางตวัแบบงายๆ การสนทนากับผูสูงอายุ การเปนผูสมัครที่เปนความฝนตามมาตรฐานของ
สาธารณชน การสรางความนาไววางใจ และการมีศีลธรรม โดยกจิกรรมการรณรงคเหลานี้ตองสวม
กับแบบแผนการหาเสียง 
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                    เมื่อแบบแผนของการรณรงคทางการเมือง คือ ชุดของกลยุทธในการหาเสียงแลว แบบ
แผนก็จะประสมประสานกลยุทธตางๆไว ไมวาในแงของการตั้งรับ หรือการรุกทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณของการเลือกตั้งดังเชน ทักษะ หวงเวลา และเงิน โดยแบบแผนของการหาเสียงอาจแบง
ไดเปน 2 แบบ คือ  
                    แบบแผนของผูสมัครรับเลือกตั้งที่อยูในตาํแหนง ผูสมัครเหลานี้มักมกีลยุทธในการ
ปกปองตนเองสูงโดยจําแนกไดเปนสองลักษณะคือ มีคูแขงขันหรือไมก็ไรคูแขงขัน กลยุทธในการ
กลาวแกก็เพื่อทําใหวาระที่ตนเคยดํารงอยูในตําแหนง เปนวาระที่ผูคนยอมรับมากกวาส่ิงที่จะ
คาดหวังไดจากผูสมัครรายใหมไมวาในแงของคุณลักษณะ คุณภาพ และบุคลิกภาพ โดยประเด็นที่
มักหยิบยกขึน้มาใชในการหาเสียงโดยสรปุคือ ความเปนผูนําที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนงที่
เลือก ความชอบธรรมที่ดูเสมือนเปนธรรมชาติและสมเหตุผลตอตําแหนงที่ไรคูแขง ความสามารถที่
ปรากฎชัดเจนโดยเฉพาะตอปญหาสาธารณะ และการมีพรสวรรคหรือคุณสมบัติพิเศษซึ่งเปนที่
กลาวขวัญเชน กรณีของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ผูสมัครรับเลือกตั้งที่อยูในตําแหนงดังกลาวสามารถ
เปนผูนําการแขงขันได เพราะสามารถสรางเหตุการณเทยีมภายใตการควบคุมเพื่อดึงดูดผูรับสารและ
ควบคุมส่ือ นอกจากนีย้ังสามารถมอบภารกิจแกพลพรรคที่มีความผูกพันภกัดี จดัตัง้หนวยเฉพาะกิจ
เพื่อการรณรงคหาเสียงในทกุระดับ โดยเฉพาะการสํารวจปญหาเพื่อปอนประเดน็และนําเสนอตวั
ผูสมัครเองใหโดดเดน ใหคาตอบแทนที่เหมาะสมกับผูที่ใหความรวมมือในการชวยหาเสียง อีกทั้งมี
โลกทัศนที่กวางขวาง และความเปนสากล โดยแสดงใหเหน็วาสามารถจดัการกับปญหา
ภายในประเทศที่สําคัญได ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนจากผูนําทีน่าเชื่อถืออ่ืนๆ จนประสบ
ความสําเร็จในผลงานที่ไดทําไป ซ่ึงสามารถทําใหผูรวมทีมเดินตามรอยการหาเสียงดวยการย้าํ
ประเมินหรืออ่ืนๆ ในการเปนผูนําของตน รวมทั้งสามารถสรางภาพลักษณของตวัตนไมใหเปน
นักการเมืองแบบเต็มตัว โดยการไมเกลือกกล้ัวหรือลอยตัวในสนามการเมืองดวยการไมทําตัวเปนคู
ตอสูกับคูแขง และสามารถตอบคําถามดวยหลักวิชาการหรือระงับการเผชิญหนากบัคูแขงที่หางชั้น
กัน 
                    แบบแผนของผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูทาชิง ในกรณีเชนนี้อาจยุงยากกวาแบบ
แผนการหาเสยีงของผูอยูในตําแหนงเพราะตองเลือกใชวิธีการโจมตี โดยช้ีใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเหน็วา
มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง จากความไรคุณภาพของผูอยูในตําแหนงที่กลาลงสมัครตอ ใน
ขณะเดียวกนั ตองโนมนาวใหเหน็วาเงื่อนไขและนโยบายใหมของตวัเองโดดเดนกวาอยางไร ทัง้นี้
ตองมีกลยุทธในการรองรับดังนี้ การโจมตีประวัตแิละผลงานของผูอยูในตําแหนง การโจมตี
ประเด็นทีใ่ชในการหาเสียงของผูอยูในตําแหนงดังกลาว การเรียกรองใหมีการเปลีย่นแปลงไปสูส่ิง
ใหมที่ดกีวา การชี้ใหเห็นถึงส่ิงที่ดีๆ ในอนาคตดวยการปรากฎตัวผูทาชิงในฐานะผูมีอุดมการณ ( 
เชน คิดใหมทาํใหม ) หรือแมกระทั่งการสาดโคลนผูอยูในตําแหนง โดยเปรียบเปรยพฤติกรรมที่ช่ัว
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รายบางอยาง เชน ลักษณะของเผด็จการแบบฮิตเลอร และการนําเอาผูหญิงเขามาเปนเครื่องมือของ
นโยบายหรือผูรวมงานเพยีงเพื่อเพิ่มยอดความนิยม เปนตน                         
                    งานวิจยัในประเทศไทยที่ศกึษากลยุทธในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง เร่ิมเปนที่
สนใจในปลายทศวรรษที่ผานมา ดังเชนงานของ สมบัติ จันทรวงศ (2530) ที่วิเคราะหใหเหน็ถึง
รูปแบบของการนําเสนอ (appeals) เชน การใชวิธีการโจมตีผูสมัครรับเลือกตั้งคนอื่น หรือการกลาว
สนับสนุนตนเอง ซ่ึงดร.สมบัติเรียกรูปแบบของการนําเสนอนี้วา แบบแผนของการปราศรัยหาเสยีง 
โดยจําแนกแบบแผนของการปราศรัยถึง 5 รูปแบบ ไดแก  

1. การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 
                    โดยปรกตกิารใหขาวสารทางการเมือง จะมีลักษณะเปนคลายๆคํานํากอนไปสูการหา
เสียงโดยตรง ลักษณะเดนของการพดูที่เปนการใหขาวสารทางการเมืองอยูที่วาเนื้อหาสาระของ
คําพูดดังกลาวมีลักษณะเปนกลางๆ ไมวาพรรคใดๆ กอ็าจพูดในทํานองเดียวกนัได คือการที่พรรค
ใดจะเปนผูนํามาพูดอาจจะไมมีขอแตกตางกันเทาใดนกั ในแงของการรับรูของประชาชนผูฟง เชน 
ความเปนมาของประชาธิปไตยในประเทศไทย  ความเปนมาของพระราชบัญญัติกทม. 

2. การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) 
                    การแนะนําเรื่องการใชสิทธิ ดูจะเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของการปราศรัยหาเสยีง
ในประเทศไทย ที่ผูปราศรัยนอกจากจะตองพยายามพูดเพื่อจูงใจผูฟงแลว ยังจะตองเอาใจใสตอการ
บอกกลาวผูฟงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงใหถูกตองอีกดวย วาจะตองกาบัตรอยางไร จะกวดขัน
ปองกันการโกงเลือกตั้งอยางไร ฯลฯ การพูดในเรื่องนี้กเ็ชนเดยีวกันกบัการใหขาวสารทางการเมือง
ที่ไมมีขอแตกตางอะไรวาใครหรือพรรคการเมืองใดจะเปนผูพูด แตความเอาใจใสของพรรคหรือ
กลุมการเมืองตางๆตอประเด็นนี้นาจะสะทอนถึงปญหาของจํานวนบตัรเสีย และกระบวนการ
เลือกตั้งที่อาจจะดยูุงยากสําหรับประชาชน 

3. การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell) 
                    นี่คือหัวใจของการปราศรัยหาเสียง พรรคหรือกลุมการเมืองบางกลุมบางพรรคจะไมพดู
ถึงประเด็นอื่นๆเลยก็ได แตจะตองพดูถึงส่ิงที่ตนคิดวาจะเปนการจูงใจผูฟงโดยตรงใหสนับสนุนตน 
การชักจูงนี้สวนใหญอาจจะกระทํากนัในรปูของการขายโครงการหรือการเสนอความคิด แกผูฟงวา
ตนหรือพรรคมีโครงการที่จะทําอะไรบางอยางไร มีประสบการณชีวิตหรือการทํางานมาอยางไรบาง 
มีความซื่อสัตยสุจริตอยางไร ฯลฯ เพราะฉะนัน้การพดูเพื่อจูงใจของแตละพรรคแตละกลุมจึงตอง
แตกตางกันออกไป การใชสํานวนโวหาร การใชภาษาที่แสดงอารมณ ตลอดจนการแทรกการให
ความสนุกสนานบันเทิงเพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟง จะพบมากในชวงที่ผูปราศรัย พูดเพื่อจูงใจ 
นอกจากนี้แลว การยกตวัเลข การอางสถิติ อางประสบการณ ฯลฯ ก็เปนสิ่งจําเปน การยกเอาคําขวัญ 
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(Slogan) ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนบทสรุป ที่ส้ันที่สุดของเนื้อหาการรณรงคหาเสียงเลอืกตั้งทั้งหมดไว
แคประโยคสองประโยคก็จะพบไดมากทีสุ่ดในชวงของการพูดเพื่อชักจูงนี ้

4. การโจมตี (Attack) 
                    การโจมตีหรือกลาวหาคูแขงหรือพรรคการเมืองอื่น หรือแมแตการโจมตีรัฐบาลโดย
สวนรวม หรือระบบราชการโดยสวนรวม คือสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของการปราศรัยหาเสียง 
เพราะการโจมตีก็คือการทําลายความนาเชื่อถือของคูแขง ในขณะที่ตนอยูเทาเดิมหรือมีการยกฐานะ
ขึ้นเพราะไดช่ือวากลาพูดกลาทําหรือรูจักปกปกรักษาผลประโยชนของประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งถาการเลือกตั้งนั้นๆเปนการเลือกตั้งที่ตอเนื่องซึ่งทําใหผูที่อยูในตําแหนงเดิมและคูแขง หรือถา
เปนการเลือกตั้งที่บุคลิกภาพสวนตวัหรือความสามารถของผูสมัคร กลายเปนประเดน็ทางการเมืองที่
สําคัญขึ้นมา เพราะคงจะมนีกัการเมืองหรือผูสมัครนอยคนมากที่ปลอดจากเหตุที่จะถูกโจมตีได แต
การโจมตีคูแขงหรือพรรคการเมืองอื่น ยอมทําใหการโจมตีกลับไปกลับมาได โดยเฉพาะอยางยิง่
หากสื่อมวลชนชวยกระพือขาวการโจมตกีันดังกลาว เพราะฉะนัน้ การโจมตีในการปราศรัยหาเสียง
จึงมักจะเพิ่มปริมาณและความรุนแรงยิ่งขึ้นตามกาลเวลา และจะทวีความรุนแรงสูงสุดในการ
ปราศรัยคร้ังสุดทาย เพราะผูถูกโจมตีอาจจะไมมีโอกาสกลาวแกขอกลาวหาอีกเลย แตในมุมกลับกนั 
การโจมตีคูแขง อาจเปนเครือ่งหมายของการที่ผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นกําลังเสียคะแนนนยิมก็
ได จึงพยายามทําลายคะแนนเสียงของพรรคคูแขงดวยวธีิการโจมตี อยางไรก็ดี ในการโจมตีคูแขง
ไมไดหมายความวาผูโจมตีจะตองใชภาษาที่หยาบคายเสมอไป คืออาจเปนการโจมตีที่ใชภาษา
ถอยคําที่สุภาพก็ได แตการใชภาษาทีห่ยาบคายมักจะเกิดขึ้นกับในกรณีที่เปนการโจมตีเทานั้น ที่
สําคัญก็คือภาพที่วาการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเปนเรื่องสกปรก เปนเรื่องน้ําเนา มักจะมาจาก
ความรูสึกวาการหาเสียงมีแตเร่ืองของการดาวากนัดวยเรือ่งสวนตัวเปนใหญ 

5. การกลาวแกหรือการปกปองตนเอง (Defense) 
                    เมื่อมีการโจมตีก็ตองมีการกลาวแก ซ่ึงสวนใหญก็มกัจะเปนการโจมตกีลับตอผูที่ริเริ่ม
การโจมตีดังกลาว แตการกลาวแกขอโจมตีหรือขอกลาวหากใ็ชวาจะทําไดกับทกุกรณี ในบาง
ประเด็นที่ถูกโจมตี พรรคหรือตัวบุคคลอาจจะไมโตตอบเลยก็เปนได แตในบางกรณีก็อาจจะมกีาร
กลาวแกอยางทันควัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขอโจมตีนั้นกระทบกระเทือนตอเกียรติคุณของบุคคล
นั้นๆอยางรุนแรง สําหรับการที่ผูซ่ึงถูกโจมตีนิ่งเฉยไมโตตอบหรือช้ีแจงนั้นอาจเปนเพราะวา หนึ่ง ผู
ถูกโจมตีไมแนใจวาจะสามารถกลาวแกไดอยางมีประสิทธิภาพตอผูฟงภายในระยะเวลาอันสั้น สอง 
ผูถูกโจมตีไมอาจแนใจไดวา คํากลาวแกของตนจะสื่อถึงกลุมผูฟงกลุมเดียวกันที่ไดยินการโจมตมีา
กอน สาม โดยปรกติแลวผูถูกโจมตียอมไมอาจจะตอบโตขอกลาวหาไดทั้งหมดอยูดี เพราะผูที่โจมตี
สามารถจะเพิม่ขอกลาวหาใหมๆไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผูสมัครคนไหนทีเ่ร่ิมตนกลาวแกใหกบั
ตนเองก็อาจจะพบวา ตนตองรณรงคหาเสยีงตามแนวที่คูแขงของตนเปนผูกําหนดให อยางไรก็ดี ถา
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พิจารณาในมมุกลับกัน การที่ผูสมัครคนใดถูกโจมตีมากก็คงจะหมายความวาผูสมัครหรือพรรค
การเมืองนั้นๆ กําลังไดรับคะแนนนยิมจากประชาชนสงูอยูก็เปนได คูแขงทั้งหลายจึงตองหันมาใช
วิธีการโจมต ี
                    ในการปราศรัยหาเสียงไมวาผูพูดจะพูดเพื่อใหขาวสาร โจมตีคูแขง กลาวปองกันตนเอง 
ทําใหรูสึกสนกุสนาน ใหคาํแนะนําคาดการณลวงหนา ตั้งคําถาม ฯลฯ แตทายที่สุดแลวในการพดู
ทุกรูปแบบก็มวีัตถุประสงคหลักเพยีงอยางเดียวคือ เพือ่จูงใจใหผูฟงใหการสนับสนุนทางการเมอืง
ตอตน หรือพรรคหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะจริงๆแลว ส่ิงที่ผูพูดหรือผูสมัครพยายามจะ 
“ส่ือสาร” กับผูฟงนั้นไมใช “เนื้อหา” หากแตเปนสไตลและภาพพจนที่ดีของตนเองหรือของพรรค
มากกวา ในแงนี้การปราศรัยหาเสียงก็เชนเดียวกนักับการรณรงคหาเสียงโดยสวนรวมที่ไมไดมุงจะ
เปลี่ยนใจผูฟง หรือใหทัศนะที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตวัผูสมัครเทากับการใหความรูสึกวาตัวบุคคลหรือ
พรรคมีความรูมีความลึกซึ้งและมีไหวพริบพอที่จะเปนผูดํารงคตําแหนงทางการเมืองดังกลาวได 
                    แบบแผนของการปราศรัยหาเสียงขางตน ของกลุมและพรรคการเมืองตางๆพบวาจะ
ปรากฎในลักษณะของการวางแผนซึ่งคลายคลึงกันในแตละกลุมพรรค กลาวคือ กลุมและพรรคจะ
เนนตั้งแตวิธีการในขอที่ 3 ลงมากลาวคือ เนนการจูงใจ การโจมตี และการกลาวแกตามลําดับโดยแต
ละกลุมพรรคนําเสนอในลักษณะเชนนี้อยางคงเสนคงวา หากพิจารณารายละเอยีดแลวกลุมหรือ
พรรคฝายคานจะใชวิธีการโจมตีคอนขางสูง ในขณะทีก่ลุมหรือพรรคฝายรัฐบาลจําเปนตองกลาวแก
ตามไปดวย สําหรับการใหขาวสารและการแนะนําวิธีการใชสิทธิ์จะเปนปฏิภาคกันกลาวคือ การให
ขาวสารจะมีปริมาณมากในชวงแรกและคอยๆลดลงในชวงถัดๆมา แตการแนะนําวธีิการใชสิทธิจะ
ตรงกันขามกลาวคือ จะมกีารแนะนําวิธีการใชสิทธินอยในชวงแรกๆ แตกลับคอยๆสูงขึ้นในชวง
ทายๆ (สมบัติ จันทรวงศ, 2530 : 102-180) 
                    ไมวาแบบแผนการหาเสียงจะอยูในรูปแบบใด ตางก็ตองอาศัยชองทางการสื่อสารเปน
เครื่องมือสงขาวสารไปสูประชาชนซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเปนผูรับสาร ชองทางการสื่อสารที่
ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก ส่ือสารมวลชน เชน หนังสือพมิพ 
โทรทัศน วิทยุฯ และสื่อสารสาธารณะ เชน ปายหาเสียง แผนพับ ใบปลิว อินเทอรเน็ตฯ ส่ือสาร
สาธารณะมีความแตกตางจากสื่อสารมวลชน ตรงที่ส่ือสารสาธารณะเปนสื่อเฉพาะกิจสามารถเจาะ
เขาสูกลุมผูรับสารไดอยางตรงเปาหมาย สามารถควบคุมการสื่อสารไดตามเจตจํานงของพรรค/
ผูสมัครรับเลือกตั้งในฐานะทีเ่ปนผูสงสาร ในขณะที่ส่ือสารมวลชนจะตองเสียราคาคาโฆษณาที่แพง
และยังไมแนใจวาจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดหรือไม ซ่ึงพรรค/ผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถกําหนด
วาระสารไดตามตองการยกเวนแตการตกเปนขาว เชน การซื้อส่ือ 
                    มีผูนิยามสื่อสารสาธารณะวา (Asante and Frye, 1977 : 13-4) เปนการสื่อสารระหวาง
มนุษยเพื่อตองการการโนมนาวใหมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนะ คานิยมและ
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พฤติกรรมของผูอ่ืน โดยอาศัยการสื่อสารผานสัญลักษณไมวาจะเปน การเขียน การพูด การพิมพ ส่ือ
ไฟฟา ในการไปสูประสาททั้งหาของผูรับสารที่เปนสาธารณชนดวยความมุงมั่นที่จะมีอิทธิพลเหนอื
ผูรับสาร ดังนั้นสื่อสารสาธารณะจึงเปนการสื่อสารเพื่อไปยังสาธารณชนในสวนที่สามารถรับรูไดวา
เปนกลุมเปาหมาย โดยผูสงสารสามารถกระจายสารภายใตกลไกที่ตนมีอยู  
                    กลยุทธในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ผานสื่อสารสาธารณะ จะตองคํานึงถึง
ยุทธศาสตร หรือการหาเสียงที่เนนประเด็นปญหา/ภาพลักษณ ไมนอยไปกวาการหาเสียงผาน
ส่ือสารมวลชน โดยส่ือสารมวลชนสามารถชวยในการแพรสะพัดขาวสาร แตผลของการแพชนะใน
การเลือกตั้ง กลับชี้ขาดดวยการหาเสียงที่อาศัยการสื่อสารสาธารณะตั้งแตการเตรียมการ การวางกล
ยุทธ เร่ือยไปจนถึงการดําเนนิกิจกรรมการหาเสียงและการประเมินผลในการหาเสียง  
                    เนื้อหาสาระทีล่งในสื่อเฉพาะกิจหรือการหาเสียงซ่ึงเดินหนาเขาสูกลุมเปาหมาย มกัมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับตวัผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสวนใหญ ไมวาในเรือ่งประวัติสวนตัว ครอบครัว 
อาชีพหรือตําแหนงในการประกอบอาชีพ ประสบการณหรือตําแหนงทางการเมือง ผลงานในอดีตที่
โดดเดน แนวนโยบายและประเด็นปญหาที่ใชในการหาเสียง คําขวัญที่สอแสดงถึงภาพลักษณของ
พรรค/ผูสมัครรับเลือกตั้งในฐานะที่เปนผูสงสาร พรรคการเมืองที่สนับสนุน ทีมงาน ภาพ กิจกรรม 
และหมายเลขประกอบตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน โดยเฉพาะผลงาน นโยบาย และภาพลักษณ
เปนหวัใจในการหาเสียงเลือกตั้งที่ตองใหประชาชนรับทราบและยอมรับใหได การหาเสียงจึงอาจ
ตองทําในทุกรปูแบบที่มีโอกาสไมวา การยกตนดวยการใหคํามั่นสัญญาวาจะให และการขมทาน
ดวยการลอบโจมตีผูสมัครที่เปนคูแขง เนื้อหาสาระทีบ่รรจุลงในสื่อเฉพาะกจิอาจควบคุมไดอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของสื่อและการเขาถึงของกลุมเปาหมาย (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 
2545 : 168) 
                    การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือส่ืออินเทอรเน็ตที่กําลังไดรับความนยิมอยูใน
ปจจุบัน เปนสื่อเฉพาะกิจที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตอการนํามาใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
กลาวคือ เปนชองทางการสื่อสารที่ไมจํากัดปริมาณขาวสารในการหาเสียง สามารถหาเสียงได
ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถรับสงขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปนในรูปของตวัอักษร ภาพนิง่ 
เสียงและภาพเคลื่อนไหวหรือที่เรียกวา ส่ือประสม (Multimedia) และขอมูลตางๆสามารถอัพเดท
หรือปรับปรุงใหทันสมัยไดตลอดเวลา นอกจากนีย้ังสามารถติดตอส่ือสารในลักษณะปฏิสัมพันธ
โตตอบระหวางกันได (Interactive) ทําใหผูรับสารหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถกลายเปนผูสงสาร 
เพื่อบอกถึงความตองการตางๆไปยังตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 
                    เนื้อหาสวนใหญในสื่ออินเทอรเน็ตหรือเวบ็ไซตของผูสมัคร มักประกอบดวยหนาตาง
หลายหนา ซ่ึงผูรับสารสามารถสืบคนเขาไปได หนาตางๆของเว็บไซตผูสมัครมักจะประกอบดวย
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ประวัตยิอของผูสมัคร ผลงาน วิสัยทศัน นโยบาย ทีมงาน ขาวความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้ง คยุ
กับผูสมัครรับเลือกตั้ง ปฏิทินการหาเสียง กระดานขาว กลุมผูสนับสนุน รับแจงรองเรียน และเพลง
เชียรเปนตน (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545 : 186)  
                    จากแนวคิดขางตนที่กลาวมานี้ ผูวิจยัสามารถนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาถึงแนว
ทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการ
เลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 วามีความเหมือนหรือแตกตางกนัอยางไร 
 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ  
                    มิลเลอรและเบอรกูน (อางในอรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537:132-133) ไดกลาวถึง
แนวคดิดานกลยุทธของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ซ่ึงกลยุทธที่สําคัญมี 2 วิธี  
                    วิธีแรก เรียกวา “เทาคอยยางเขาประตู” (“FOOT IN THE DOOR” TECHNIQUE) 
ความหมายของวิธีนี้คือ ผูสงสารพยายามโนมนาวใจผูรับสารดวยการขอรองทีละเล็กทีละนอยไปจน
มาก ขอสมมติฐานคือ การขอรองในตอนแรกจะฟงดูมีเหตุผลมากจนคนไมคอยปฏิเสธ และคํา
ขอรองที่มากขึ้นๆจะตามมาจนผูสงสารประสบความสําเร็จในการโนมนาวใจไดไมยาก ตัวอยางเชน 
ผูสงสารขอรองใหผูรับสารติดสติ๊กเกอรสนบัสนุนมูลนิธิ หรือองคการของคนไวบนกระจกรถฝา
หองทํางาน การขอรองครั้งตอไปใหชวยบริจาคเงินซึ่งทวีจํานวนขึน้เรือ่ยๆคงไมยากนัก 
                    วิธีที่สอง เรียกวา “ประตูใสหนา” (“DOOR IN THE FACE” TECHNIQUE) วิธีนี้ตรง
ขามกับวิธีแรก คือ ผูสงสารขอรองในปริมาณมากที่สุดจนเชื่อแนวาจะถูกปฏิเสธ เมื่อไดรับการ
ปฏิเสธ ผูสงสารจะคอยลดปริมาณการขอลง ซ่ึงคือจํานวนการขอรองที่ตองการ สมมติฐานของกล
ยุทธนี้คือ ผูรับสารภายหลังทีถู่กบีบคั้นจากการขอครั้งแรกมีแนวโนมทีจ่ะยอมตามในการขอครั้งที่ 2 
ตัวอยางของการขอครั้งนี้คือ การขอจากอิรักเพื่อยุติสงครามอาวเปอรเซีย อิรักขอใหฝายพันธมิตร
ยกเลิกหนี้สงครามทั้งหมด ใหฝายพนัธมิตรบูรณะประเทศใหอิรักและใหคเูวตเปนมณฑลหนึ่งของ
อิรัก ซ่ึงเมื่อในที่สุดแลว อิรักรูดีวา ฝายพันธมิตรจะไมยอมตามคํารองนั้น และตองมีการเจรจา
ตอรอง ซ่ึงอาจจะเปนระดบัที่อิรักตองการ (คือมีสมมติฐานลึกๆในใจวาไดมากกวานั้นก็ด)ี จึง
เรียกรองสูงมากในขั้นแรกๆ 
                    นอกจากทั้งสองกลยุทธหลักดงักลาวขางตนแลว ในการสือ่สารเพื่อโนมนาวใจนั้น ผูสง
สารตองสรางจุดจูงใจในสารดวยเพื่อใหเกดิประสิทธิผลในการโนมนาวใจใหมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการใช
จุดจูงใจในสารนั้นมีแนวคิดหลักที่ใชกนัทัว่ไป 6 แนวทางดวยกันคือ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 
2537:133-137) 
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                    1. จุดจูงใจโดยใชความกลัว (FEAR APPEALS) ตัวอยางของจุดจูงใจประเภทนี้เชน เลิก
สูบบุหร่ีเสียเถิดเพราะการสูบบุหร่ีจะทําใหเกิดมะเร็งในปอด มีการศกึษาดานการใชจุดจูงใจโดยใช
ความกลัว ปรากฎวาความกลัวในระดับต่ํามีผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ถา
ความกลัวมีมากเกินไปแลว ผูรับสารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นแทนที่เขาจะสนใจใน
สาร เขาจะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน ในการวิจยัที่สหรัฐในยุคตอๆมา นักวิจัย
คนพบวา ระดับของการใชความกลัวแปรไปทางเดียวกบัความนาเชื่อถือของผูสงสาร นั่นก็คือ ถาผู
สงสารมีความนาเชื่อถือสูง เขาสามารถใชความกลวัในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสงสารมีความ
นาเชื่อถือต่ํา ผูสงสารสามารถใชความกลัวในระดับต่ํามาโนมนาวใจ นอกจากนี้นกัวิจัยยังคนพบวา 
ความสัมพันธของหัวขอของการโนมนาวใจ ก็สัมพันธกับระดับของความกลัวทีจ่ะใชกับผูรับสาร 
คือ ถาผูรับสารรูสึกวาตัวเองเกี่ยวของกับหวัขอนั้น ผูสงสารอาจใชความกลัวในระดบัสูงมาโนมนาว
ใจได เชน ถาผูสงสารพูดถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอลและผูฟงเปนผูสูงอายุ การใชความกลัวใน
ระดับสูงมาโนมนาวใจจะไดผลมากกวาถาผูฟงเปนเพยีงเด็กๆ 
                    อีกกรณหีนึ่งที่นาสนใจ คือ กรณีของบาทหลวง จิม โจนส ทําไมคนจึงเชือ่เขามากนักถึง
ขนาดที่วาเต็มใจจะฆาตัวตายดีกวาขัดคําส่ังเขา จิม โจนส ไดใชความกลัวมาเปนจุดจูงใจ มีตวัแปร
หลายตัวที่มาอธิบายความสําเร็จในการใชความกลัวมาโนมนาวใจของ จมิ โจนส ประการแรก กลาว
ไดวา จิม โจนส เปนคนที่มีความนาเชื่อถือสูงมากในสายตาของผูไดพบเหน็ ประการที่สอง ไมมี
ขอมูลที่คัดคานสารของ จิม โจนส ที่ผูรับสารของเขาไดรับเลย โจนส สามารถบอกสาวกของเขาวา 
พวกเขาจะโดนฆาถาพยายามหน ี แตไมมีใครบอกพวกสาวกเลยวา พวกเขาจะไมถูกฆา ประการ
สุดทาย สารของโจนส มีความสาํคัญมากตอผูรับสาร พวกเขาสวนมากไรการศึกษาเปน 
“ผูดอยโอกาส” ในสังคมมาโดยตลอด พวกเขาไดมาพบศาสนาใหมซ่ึงใหความหวงัเต็มเปยมไดรับ
ตําแหนงความรับผิดชอบซึ่งทําใหพวกเขารูสึกวา ตัวเองมีความสําคัญ เพราะฉะนัน้ศาสนาของ จิม 
โจนส ผนวกเขากับความกลวัที่โจนสใชโนมนาวใจ จึงไดผลมากในหมูผูฟงของเขา จะเห็นไดวา ตัว
แปรที่จะอธิบายประสิทธิผลของการใชความกลัวในการโนมนาวใจมหีลากหลาย อาทิ ความ
นาเชื่อถือของผูสงสาร ความสําคัญของเนื้อหาที่มีตอผูรับสาร บุคลิกภาพของผูรับสาร เปนตน 
                    2. จุดจูงใจโดยใชอารมณ (EMOTIONAL APPEALS) นักวจิัยชาวตะวันตกไดทําการ
ทดลองและพบวา สารที่ใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารที่ไมไดอารมณ ตามปกติ การโนม
นาวใจโดยใชอารมณจะมวีธีิการดังตอไปนี้ 
                    ก. การใชภาษาที่เจืออารมณเพื่อบรรยายสถานการณหนึ่งสถานการณใด เชน แทนทีจ่ะ
พูดวา “การคิดที่จะสรางหอคอยใหสูงเทยีมฟา เชน หอคอยไอเฟลหรือหอคอยโตเกีย่วข้ึนใน
กรุงเทพฯ เพือ่ดึงดูดนกัทองเที่ยวตองมกีารไตรตรองใหรอบคอบเพราะจะมีปญหาตางๆตามมาอยาง
ไมตองสงสัย นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณ ผูที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาไมควรคิดทําเพียงเพราะ
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อยากจะทํา หรือชวยใหหวัหนามีผลงานเสนอผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป แตตองคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ มิฉะนั้นอาจถูกตําหนไิด” สารที่ใชภาษาเจืออารมณอาจพดูวา “การคิดที่จะสรางหอคอยใหสูง
เทียมฟาหรือเทียมบาเทียมไหลหอคอยไอเฟลหรือหอคอยโตเกยีวข้ึนในกรุงเทพฯ เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว ควรใชหัวสมองไตรตรองไมใชหวัแมเทา เพราะจะมปีญหาตางๆ ประดังประเดมา
อยางไมตองสงสัย นอกเหนือไปจากเรื่องงบประมาณ ผูที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาไมควรทําเพียงเพื่อ
สนองตัณหาตวัเอง หรือเลียแขงเลียขาสอพลอใหเจานายมีผลงานเสนอระดับสูงขึ้นไป เขาหรือพวก
เขาเหลานี้ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆไดมาก มิฉะนั้นอาจถกูตําหนไิดวา คอยแตจองจะเลียนแบบคน
อ่ืน” การใชภาษาเจืออารมณแบบนี้ จะกอใหเกิดความตระหนกั (AWARENESS) ในตัวผูรับสาร แต
อาจสรางทัศนคติไดทั้งบวกและลบ 
                    ข. การเชื่อมโยงความคิดที่เราเสนอใหมกบัความคิดเกา ความคิดเกาบางอยางเปนทีช่ื่น
ชอบ ความคดิเกาบางอยางเปนที่รังเกียจเดียดฉันท ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนีไ้ด
กับความคิดเกา ก็อาจจะจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามได ไมวาจะเลือกความคิดเกาที่เปน
บวกหรือลบ เชน สงครามเวียดนามเปนสงครามที่สรางผลทางลบขึ้นในจิตใจของคนอเมริกัน เมือ่
ทหารสหรัฐตองเขาสูสงครามในอาวเปอรเซีย ส่ิงที่ผูนําสหรัฐจะตองโนมนาวใจคนสหรัฐโดย
อางอิงถึงสงครามเวียดนามคือ สงครามคราวใหมนี้จะไมเหมือนสงครามเวียดนาม สงครามคราว
ใหมจะยุติอยางรวดเร็ว เฉียบขาด และฉบัพลัน ปรากฏวาสามารถโนมนาวใจและเรียกขวัญสูทหาร
สหรัฐไดโดยไมมีการวิพากษวิจารณมาก 
                    ค. การเชื่อมโยงความคิดที่เสนอเขากับอวัจนสารที่สามารถเราอารมณได เชน การเสนอ
รูปเด็กผูหญิงเวียดนามทีว่ิ่งหนีระเบดินาปาลม รางกายลอนจอนเพราะแรงระเบดิ และรองไหดวย
ความตกใจ รูปนี้เปนหนาปกนิตยสารที่มช่ืีอและจําหนายทั่วโลก เปนรูปที่สะเทือนใจผูรับสารมาก
ที่สุดรูปหนึ่งในเรื่องสงครามเวียดนาม หรือการพูดปลุกใจใหรักชาต ิ อาจจะมีรูปผูนํา ธงชาติ เพื่อ
สรางบรรยากาศ 
                    ง. การทําใหวจันสารและอวจันสารสอดคลองกันโดยผูสงสาร กรณีนี้เปนกรณีพิเศษ
สําหรับการพูด ถาผูพูดพูดเรื่องที่ตองใชอารมณเขาเจอืปน ผูพูดตองมีอากัปกิริยาทาทางน้ําเสยีง
ประกอบดวย ผูฟงจึงจะคลอยตาม ถาผูพูดพูดดวยเนื้อหาที่เจืออารมณและมีทาทางเฉยเมย ผูฟงก็คง
จะถูกโนมนาวใจไดยาก 
                    3. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ (ANGER APPEALS) วิธีนี้ผูสงสารสรางความโกรธหรือ
ความคับของใจแกผูรับสารแลวจึงเขียนหรือพูดเพื่อลดหรือเพิ่มความเครียดแกผูรับสารและวิธีแกไข 
ตัวอยางคือ วาทะในชวงเหตกุารณพฤษภาทมิฬในประเทศที่ผูสงสารสรางความโกรธ หรือความคับ
ของใจในหมูประชาชนดวยการหยิบยกเรือ่งนายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งขึ้นมาเปนจดุจูงใจ 
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                    4. จุดจูงใจโดยใชอารมณขัน (HUMEROUS APPEALS) วิธีนี้โนมนาวใจโดยการลด
ความเครียด อาจทําไดโดยวิธีเขียนประชดแดกดัน เชน เขียนประชดโจรวา “ขอความกรุณาอยา
ขโมยอีกเพราะไมมีใหขโมยแลว” และติดปายนี้ไวหนาบาน  
                    5. จุดจูงใจโดยใชรางวัล (REWARDS AS APPEALS) ปกติแลวสารทีต่อบสนองความ
ตองการของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารที่ไมไดใหคําสัญญาสิ่งใดกับคนฟง ยิ่งสารมี
รางวัลหรือส่ิงตอบแทนมากก็จะยิ่งเรียกรองความสนใจหรือจูงใจคนฟงไดมาก เอเวอเรตต โรเจอร 
ไดยกตัวอยางการใหเงนิเปนสิ่งตอบแทนสําหรับการทําหมันในประเทศเอเชียหลายประเทศ เขา
พบวายิ่งใหเงนิมากเทาใด ก็จะมีชาวบานมารับการทําหมันมากขึ้นเพียงนั้น ในประเทศไทยเรามัก
พบเสมอวา ผูแทนที่พูดโนมนาวใจชาวบานใหไปลงคะแนนเสยีงใหตนมักจะโนมนาวใจไดถามีเงนิ
ทองหรือวัตถุเปนสิ่งตอบแทนพวงไปดวย ในกรณีดังกลาวขางตนมผูีโตแยงวา ส่ิงที่โนมนาวใจ
ไมใชการสื่อสาร แตเปนเงินหรือรางวัล ฉะนั้นจึงถือวา ไมใชบทบาทของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
อยางแทจริง 
                    บทบาทของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอาจจะเหน็ไดชัดเจนดีขึ้น ถารางวัลที่พวงมา
ไมใชรูปธรรม เชน ผูพูดอาจจะโนมนาวใจผูฟงใหเลือกคนเขาเปนผูแทนราษฎรไดถาคนโนมนาวใจ
วา จะผลักดันกฏหมายที่ลดภาษีเงนิได นายกรัฐมนตรีของไทยที่มาจากการเลือกตั้งอาจมีแนวโนมที่
จะไดรับเลือกเปนผูนําประเทศอีกครั้งหนึ่ง ถาเขาโนมนาวใจใหเหน็วาผลงานของเขาจะกอใหเกดิ
ผลดีในอนาคตอยางไร เชน การเจรจาสงบศึกในแหลมอนิโดจีน การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
                    6. จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (MOTIVATIONAL APPEALS) แทที่จริงแลวจุดจูงใจทกุ
ชนิดที่กลาวมาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงใจบางอยางที่มนุษยเรียนรูเมื่อมีประสบการณผาน
เขามาในชวีิต แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย ศาสนา และคานยิมตางๆ 
เชน การนยิมพรหมจรรยในหญิงสาวกอนการสมรส การที่จะสือ่สารโดยใชแรงจูงใจตองมกีาร
วิเคราะหผูฟงอยางมาก เพราะคุณธรรม คานิยม หรือแรงจูงใจอยางหนึ่งอาจจะมีความหมายมากตอ
ผูฟงคนหนึ่งในขณะที่ผูฟงอีกคนหนึ่งอาจจะไมรูสึกอะไรเลย 
                    กลาวโดยสรุปแลวจุดจูงใจในสารเปนสวนหนึ่งของกลยทุธที่ใชในการโนมนาวใจ ซ่ึง
ผนวกเขาไปกบัการเตรียมสารหลังจากที่เลือกแลววาจะมีวิธีการจัดเรยีบเรียงสารอยางไร ผูสงสาร
ตองคิดถึงจุดจงูใจที่จะตองใช อาจจะใชความกลัว รางวัล หรือการเราอารมณแบบอื่น ความแตกตาง
สําคัญยิ่งระหวางสารที่มุงใหขอมูลกับสารที่มุงโนมนาวใจ คือ สารประเภทหลังจะเนนที่จุดจูงใจ 
                    จากแนวคิดขางตนที่กลาวมานี้ ผูวิจยัสามารถนํามาใชในการศึกษาถึงกลยุทธในการ
ส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ ที่ปรากฏอยูในขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรค
ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลือกตั้งทั่วไป วนัที่ 6 กุมภาพันธ 2548 วามีการใช
กลยุทธใดในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจผูเขาชมผานทางเว็บไซต 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                    ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซต ซ่ึงเปน
งานวิจยัตางประเทศ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหา และไดรวบรวมงานวจิัย
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและการสื่อสารทางการเมือง ซ่ึงเปนงานวจิัยในประเทศไทย เพื่อประกอบการ
วิเคราะหขอมูลดวย 
 
งานวิจยัตางประเทศ 
งานวิจยัเกีย่วกบัการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซต 
                    Ha and James (1998) ศึกษาเรื่อง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” โดยใหคําจํากัดความวา “ปฏิสัมพันธ (Interactivity)” เปนระดับที่ผูสง
สารและผูรับสารตอบสนองความตองการในการสื่อสารของอีกฝายหนึ่ง และแบงปฏิสัมพนัธ
ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1) ความสนุกสนาน (Playfulness) 2) ทางเลือก (Choice) 3) การ
เชื่อมตอกัน (Connectedness) 4) การเกบ็รวบรวมขอมูล (Information Collection) และ 5) การ
ส่ือสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                    งานวิจยันี้เปนการวิเคราะหเนือ้หาเว็บไซตธุรกิจจํานวน 110 เว็บไซตเพื่อศกึษา
โครงสรางในเชงิปฏิสัมพันธตามมิติตางๆ 5 มิติดังกลาวขางตน โดยเลือกศึกษาเฉพาะโฮมเพจของ
เว็บไซต ผลการวิจยัพบวาเว็บไซตของธุรกิจภาคการผลิต เว็บไซตของธุรกิจบริการ และเว็บไซต
ของธุรกิจคาปลีกมีความแตกตางกันในดานการเชื่อมตอกัน การเก็บรวบรวมขอมูล และการสื่อสาร
ระหวางกัน และยังพบวาเวบ็ไซตธุรกิจยังมีการนําเอาคณุลักษณะในดานปฏิสัมพันธของสื่อเว็บไซต
มาใชประโยชนไดไมเต็มทีน่ัก 
 
                    Chan-Olmsted and Park (2000) ศึกษาเรื่อง “From On-Air to Online World : 
Examining The Content and Structures of Broadcast TV Stations’ Web Sites” เปนการศึกษาการ
ใชคุณลักษณะของเว็บไซตของสถานีโทรทัศน ซ่ึงสันนิษฐานวาจะชวยสงเสริมประสิทธิผลของการ
ใชเว็บไซตทั้งในแงขององคกรและผูบริโภค การวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตของสถานีโทรทัศนจํานวน 
300 เว็บไซต พบวา เนื้อหาที่เกีย่วกับขาวสารมีบทบาทสําคัญกับเวบ็ไซตเหลานี้ สวนคุณลักษณะ
ดานปฏิสัมพันธและความเปนสวนบุคคล (Personalization) ยังไมไดนํามาใชอยางต็มที่ และดู
เหมือนวาเว็บไซตของสถานีโทรทัศนมีแนวโนมที่จะพฒันาสื่อใหมนี ้ โดยการรวบรวมผลิตภัณฑที่
มีอยูเดิมเพื่อนาํเสนอในรูปแบบใหมซ่ึงเปนรูปแบบออนไลน 
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เอกสารและงานวิจยัในประเทศ 
เอกสารและงานวิจยัเกีย่วกับอินเทอรเน็ตและการสื่อสารทางการเมือง 
                    กาลัญ วรพิทยุต (2548) ไดศกึษาเรื่อง “RE – BRANDING พรรคประชาธิปตย” หรือ 
การสรางแบรนดทางการเมอืงดวยกลยุทธทางการตลาด พบวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหพรรค
ไทยรักไทยชนะการเลือกตัง้ นอกจากนโยบายและบุคลิกของผูนําพรรค พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตรที่มีความโดดเดนแลว ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ “กลยุทธการตลาดนําการเมือง” (Politic Marketing 
Strategy) ทีน่ํามาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมเปนอยางยิ่ง พรรคไทยรักไทยใชตราสัญลักษณ 
(Logo) เปนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชนในระยะแรก “ตราสัญลักษณ” ที่ออกแบบดวย
ความทันสมัยและเหมาะสมกับการนําไปใช  (เมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่น) ดวยการใชตัวอักษร 
“ท” ใช “สี” และสัญลักษณ “ธงชาติไทย” (ที่ปรับและลดรายละเอียด) มาเปนองคประกอบหลัก ดวย
การออกแบบที่เรียบงายสามารถสรางการจดจําไดเปนอยางดี ซ่ึงเปน “หัวใจ” สําคัญที่สุดในการ
สรางองคกรทางการเมืองสมัยใหม  
 
                    วรา วัฒนาจตุรพร (2545) ไดศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเกีย่วกับบทบาทของอินเทอรเน็ต
ในการสรางความตื่นตวัทางการเมือง และพฤติกรรมการเปดรับเนือ้หาขาวสารการเมืองและการมี
สวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณกีารเลือกตั้งทัว่ไป วันที่ 6 มกราคม 2544” 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา อินเทอรเน็ตสรางความตื่นตวัทางการเมืองไดใน
ระดับมาก โดยใหความสําคญักับอินเทอรเน็ตใน 2 ประเด็นคือ อินเทอรเน็ตมีการนาํเสนอขาวสาร
ทางการเมืองที่เขาไปคนหาไดสะดวกทุกเวลาที่ตองการ และอินเทอรเน็ตทําใหสามารถแสดงความ
คิดเห็นดานการเมืองไดอยางอิสระมากกวาสื่ออ่ืน โดยในชวงกอนการเลือกตั้งวันที ่6 มกราคม 2544 
กลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสนใจในประเด็นขาวสารที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
แตละวนัและขาวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ระบบใหม โดยเปดรับทุกวนัมากกวาประเดน็อื่น 
นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตในระดับนอย คือ
มีการแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา (Web Board) บนอินเทอรเน็ตในระดับนอย ไดแก 
การตั้งกระทูในหัวขอตางๆตามความสนใจ การแสดงความคิดเหน็ผานกระทูหรือขอมูลเกี่ยวกับ
การเมืองและการเลือกตั้งทีน่าสนใจ และการเขาไปอานกระทูหรือขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่
นาสนใจ 
 
                    มลินี สมภพเจรญิ (2547) ไดศึกษาเรื่อง “อินเทอรเน็ตและสื่อมวลชนตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา การเปดรับขาวสารการเมืองผาน
โทรทัศน, วิทย,ุ หนังสือพิมพ, นิตยสารการเมือง, อินเทอรเน็ต สัมพันธกับการมสีวนรวมทางการ
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เมืองที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 โดยคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธโตตอบไดไปมาทันทีของอินเทอรเนต็, 
การติดตามขาวสารการเมืองทางอินเทอรเน็ต, ความรูสึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง (หรือความเชื่อวา
ตนมีความสามารถที่จะเขาใจและเขาไปมสีวนรวมทางการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ) และอาย ุ
เปนตัวแปรทีส่งผลทางตรงตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา สวนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ผลรวม (Total effect) ในการอธิบายเชิงสาเหตุเกีย่วกับการมีสวนรวมทางการเมืองมากที่สุด คือ การ
ติดตามขาวสารการเมืองทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นผลการวิจยันีย้ืนยนัการคาดทํานายวาอินเทอรเน็ต
สงผลตอการเกิดกระบวนการประชาธิปไตยไดมากยิ่งขึ้น       
 
                    นันทนา  นันทวโรภาส (2548) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การสื่อสารการเมือง : ศึกษากรณีการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย” ซ่ึงการศึกษาดังกลาวใชแนวคิดการตลาด
การเมืองของ Bruce I. Newman เปนกรอบในการวิเคราะห ผลการศกึษาพบวา  พรรคไทยรักไทยได
นําแนวคิดการตลาดมาใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยางเต็มรูปแบบ โดยมกีารจําแนกสวน
การตลาดของผูเลือกตั้ง (Voter Segmentation) การวางตาํแหนงของพรรค (Party Positioning)  ที่ไม
ทับซอนกับพรรคการเมืองเดิมเพื่อใหเปนพรรคการเมืองมิติใหม มกีารออกแบบผลิตภัณฑทางการ
เมือง (Product) ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเลือกตั้งไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน พรอม
ทั้งมีการใชกลยุทธการสื่อสารที่ผสมผสานระหวางการตลาดแบบดึงดดู (Pull Marketing)  และ
การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) รวมทั้งมีการใชการหยั่งเสยีง (Poll)  เปนเครื่องมือสํารวจ
คะแนนนยิมเพื่อประกอบการวางแผนและกลยุทธอยูตลอดเวลา  
                    นอกจากนีย้ังพบวา พรรคไทยรักไทยใชกลยุทธการเมืองนําการสื่อสาร มีการเลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอการรณรงคหาเสียง ตลอดจนใชยุทธศาสตร
การสรางฐานสมาชิกผานเครือขายลูกโซ ซ่ึงมีสวนสรางความสําเร็จในการชนะเลือกตั้งทั้งในการ
เลือกตั้งทั่วไป ป พ.ศ. 2544 และ 2548    
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
                    งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป วนัที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 เปน
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
และการตีความขอมูล (Interpretation) เปนเครื่องมือหลักในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและแนว
ทางการรณรงคหาเสียงที่ปรากฎอยูในเว็บไซตพรรคการเมืองไทย ในชวงการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งโดยมรีะเบียบวิธีวจิยัดังนี ้
 
แหลงขอมูล 
                    แหลงขอมูลในการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. แหลงขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคสบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก 
- เนื้อหาขอมูลขาวสารที่ปรากฏอยูในเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
- บทความ ตลอดจนงานวิจยับนเครือขายเวลิดไวดเว็บบนอินเทอรเน็ต 

2. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก งานวจิยั วิทยานิพนธ บทความตางๆที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตตามวัตถุประสงคการวิจยั 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                    ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ คือ เวบ็ไซตพรรคการเมืองไทย ทีน่ําเสนอขอมูล
ขาวสารการรณรงคหาเสียงระหวางการเลอืกตั้งทั่วไปวนัที่ 6 กุมภาพันธ 2548 โดยผูวจิัยพจิารณา
คัดเลือกเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 2 เว็บไซต ไดแก เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตยเปนตัวอยางในการศึกษา ทั้งนี้อาศัยเกณฑการพิจารณา ดังนี ้
        
 
 
 
 
 

DPU



  
                                                                                                                                                        43 

เกณฑในการเลือกตัวอยาง 
                    ผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกเว็บไซตทั้ง 2 เว็บไซต ขางตนเปนประชากรในการศึกษา โดย
อาศัยเกณฑ ดงันี้ 
                    1. เกณฑดานเนือ้หาและบริการ 
                    เวบ็ไซตทั้งสอง มีการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียง ในชวงการเลือกตั้ง
ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 ซ่ึงเปนเนื้อหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวจิยั นอกจากนีย้งั
เปนเว็บไซตที่มีการใหบริการประเภทตางๆบนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน E-mail, Web Board 
                    2. เกณฑดานความนิยม 
                    พิจารณาความนยิมของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย จากการแสดงผลการนับจํานวนผู
เขาชม (Counter) ของแตละเว็บไซต ซ่ึงปรากฏวาเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทย และเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยมกีารแสดงจํานวนผูเขาชมมากเปน 2 อันดับแรก 
                    3. เกณฑดานการเปนคูแขงขันทางการเมือง 
                    พิจารณาการเปนคูแขงขันทางการเมือง จากการจัดอันดับโพลกอนการเลือกตั้งของ
สํานักโพลตางๆ รวมทั้งจากบทบาททางการเมอืงของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                    เก็บเนื้อหาจากเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 2 เว็บไซต เพื่อศึกษารปูแบบและเพือ่วัด
ปริมาณขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏอยูในเวบ็ไซตพรรคการ
เมืองไทย โดยใชวิธีการสืบคน (surfing) เขาไปในเวบ็ไซตพรรคการเมืองนั้นๆ เพื่อบันทึกขอมูล 
(save) และพมิพออกจากเครื่องพิมพ (printer) ทั้งนี้ขอมูลที่ทําการศึกษาจะมีความแตกตางกันในแต
ละเว็บไซต 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
                    การเก็บขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 2 
เว็บไซต โดยเก็บทุกวัน เนือ่งจากแตละเวบ็ไซตจะมีการปรับปรุง (update) แตกตางกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเนื้อหาในแตละสวนที่จะมีความถี่ในการปรบัปรุงแตกตางกัน การเก็บขอมูลใชเวลาทัง้ส้ิน
รวม 60 วัน (2เดือน) ตั้งแตวนัที่ 6 มกราคม-6 มีนาคม 2548  
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การวิเคราะหขอมูล 
                    การวิจัยคร้ังนีใ้ชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การจัดประเภทขอมูล และการตีความขอมูล 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
                    1. การวิเคราะหเนื้อหาเชิงปริมาณ 
                        หนวยในการวิเคราะห 
                        ในการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตพรรคการเมืองไทย เพื่ออธิบายถึงเนื้อหาที่นําเสนอ
ผานเว็บไซตใชหนวยในการวิเคราะห 2 ประเภท ไดแก 
                        1.หนวยในการวิเคราะหทีเ่ปนขอความ (Message) ใชการพิจารณาขอความที่เปน
แนวคดิหลัก (Theme) ของขอมูลขาวสารที่แสดงไว โดยอาจจะเปนประโยคธรรมดาหรือประโยคที่
ซับซอน บางกรณีอาจจะเปนยอหนาหรือทั้งบทความก็ได 
                        ในที่นี้ การพจิารณาแนวคิดหลัก (Theme) อาศัยการพิจารณาเปนยอหนา แตบางกรณี
ขึ้นยอหนาใหม มีเพียงสองบรรทัดและใจความสอดคลองกับยอหนาเดิม ก็คงถือเปนแนวคิดหลัก
เดียวกัน อาจกลาวไดวา เปนการพิจารณาถงึความหมายทีม่ีอยู และสามารถจัดเขารูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งตามที่แบงไวไดก็ถือเปน 1 แนวคิดหลัก (Theme) ที่เกิดขึ้น 
                        2.หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) คือ การใชจํานวนความถี่ 
(Frequency) ในการระบจุํานวนของแนวคิดหลัก (Theme) แตละรูปแบบ โดยนบัแนวคดิหลักที่
ปรากฎอยูในขอมูลขาวสารวาจัดอยูในรูปแบบใด ตามที่ไดกําหนดไวในแนวทางการรณรงคหาเสียง 
เพื่อคํานวนหาสัดสวนของแนวคิดหลัก (Theme) ทีใ่ชในการรณรงคหาเสียงของแตละพรรค ที่
ทําการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
                    ตามวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบถึงแนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของ
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ในการเลือกตัง้ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ใชเครื่องมือ
ในการวัดโดยการทําเปนตารางรหัส (Coding sheet) เพื่อใสแนวคิดหลัก (Theme) ของเนื้อหาที่เสนอ
อยูในเว็บไซตที่นํามาวิจยั โดยอาศัยเกณฑการจัดแบงแนวทางการรณรงคหาเสียงออกเปน 5 รูปแบบ 
ไดแก 
                    1. การใหขาวสารทางการเมือง คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีลักษณะเปนกลางและ
เนนใหความรูแกผูรับขาวสารในเรื่องการเมืองเปนหลัก สามารถพิจารณาไดจาก  

      1.1 การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 
      1.2 การใหความรูเกี่ยวกบัระบบการเลอืกตั้ง 
      1.3 กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้และออกพบปะประชาชน 
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      1.4 การแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
                      2.    การแนะนําวิธีการใชสิทธิ คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางถูกตอง สามารถพิจารณาไดจาก 

      2.1 การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
      2.2 การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
3. การจูงใจ คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของ 

พรรคหรือตัวผูสมัครและโครงการตางๆที่จะทําเมื่อไดรับการเลือกตั้ง สามารถพิจารณาไดจาก 
                          3.1 การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
                          3.2 การโฆษณาหาเสยีงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
                          3.3 การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
                          3.4 การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

4. การโจมตี คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารที่มุงทําลายความนาเชื่อถือของพรรคคูแขง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถพิจารณาไดจาก 
                          4.1 การโจมตีนโยบายหาเสียง 
                          4.2 การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
                          4.3 การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
                          4.4 การโจมตีหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

5. การกลาวแก คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อแกไขขอกลาวหาหรือขอโจมตีตางๆ 
จากพรรคการเมืองอื่น สามารถพิจารณาไดจาก 
                          5.1 การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
                          5.2 การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่กี่ยวของ 
 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                    การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยโดยสุมตัวอยางเรื่องที่ผูวิจัยเห็นวาเปนเนื้อหาในการรณรงคหาเสียง จากเว็บไซตของ
กลุมเปาหมายหรือเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยมาจํานวน 20 เร่ือง จากนั้น
ผูวิจัยและผูรวมลงรหัสอีกสองคน จะรวมกันอานเนื้อหาจากเว็บไซตที่เลือกศึกษา แลวพิจารณาวามี
เนื้อหาที่จดัเปนเนื้อหาการรณรงคหาเสียงในรูปแบบใดบาง และนาํผลที่ไดมาคํานวณหาคาความ
นาเชื่อถือ 
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                    การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) เปนการประเมนิวาผูวจิัยและผูรวมลงรหัสมี
ความเหน็ตรงกันกี่คร้ัง โดยนํามาคํานวณตามหลักการของ Holsti (1969)โดยใชสูตร 
 

R     =     3 (C1+2+3) 
                 C1+ C2 + C3 

 

          R    =     คาความเชื่อมัน่ 
                                  (C 1+2+3)   =     จํานวนรูปแบบการรณรงคหาเสียงที่ 

                                                     ผูลงรหัส 3 คนมีความเห็นตรงกัน 
                            C1 + C2 + C3      =     จํานวนเรื่องทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห 

                                           
                    คาที่คํานวณไดตามสูตรนี้ไมควรต่ํากวา 0.75 จึงจะถือวามคีวามนาเชื่อถือ 

 
                    จากการทดสอบคาความนาเชือ่ถือที่ได ปรากฏวาผูรวมวเิคราะหทั้ง 3 คนวิเคราะห
ตรงกัน 18 เรือ่ง (ในกรณีทีว่ิเคราะหตรงกนั 2 คนจากจาํนวนทั้งหมด 3 คน ผูวิจยัถือวาวิเคราะห
ตรงกัน) นํามาแทนคาในสูตรไดดังนี ้
 

R     =     3(18) 
                60 

                                                                           =     0.9 
 
                    ผลการคํานวณที่ไดมีคาสูงกวา 0.75 ดังนั้นจงึถือวาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้
เชื่อถือไดจริง 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
                    หลังจากเก็บขอมูลจากเว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้งสองเว็บไซตครบแลว จึงนํามาหา
คารอยละของแนวทางการรณรงคหาเสียงในแตละเว็บไซต และคารอยละของทั้งหมด 2 เว็บไซต
ตามลําดับ  โดยใชสูตร 

คารอยละ    =     จํานวนครั้งที่ปรากฏ × 100 
                         จํานวนทั้งหมด 
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                    2. การวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ 
                    หลังจากเก็บขอมูลและวิเคราะหเนื้อหาในเชิงปริมาณแลว ผูวิจยัจะวิเคราะหเนื้อหาเชิง
คุณภาพ โดยใชแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดังนี ้
                        2.1รูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย เปนการศึกษาเพือ่เขาใจถึงรูปแบบ
โดยรวมของเวบ็ไซตพรรคการเมืองไทย 
                             การวิเคราะหเนื้อหาในสวนนีจ้ะอาศยัแนวคิดการออกแบบเว็บไซต และแนวทาง
จากงานวิจยัของ Ha and James (1998) เรือ่ง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” ซ่ึงไดแบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) อันเปนคุณลักษณะเดนของ
เว็บไซตออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. ความสนุกสนาน (Playfulness) 2. ทางเลือก (Choice) 3. การ
เชื่อมตอกัน (Connectedness) 4. การเก็บรวบรวมขอมลู (Information Collection) 5. การสื่อสาร
ระหวางกัน (Reciprocal Communication) ทั้งนี้ เนื่องจากปฏิสัมพันธเปนคุณลักษณะเดน ที่ทําให
เว็บไซตเปนสือ่ที่แตกตางจากสื่อดั้งเดิมประเภทอืน่อยางมาก ประเดน็เรื่องปฏิสัมพันธจึงจะชวยให
เขาใจถึงศักยภาพของสื่อใหมที่ยอมจะมีผลตอประสิทธิผลในการสื่อสารทางการเมือง 
                        2.2แนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเวบ็ไซตของพรรคการเมืองไทย เปนการ
วิเคราะหเนื้อหาขาวสารการรณรงคหาเสียงในรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏอยูในเว็บไซตพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตย   ภายใตกรอบการวิเคราะหในการวจิัยนี ้
 
การนําเสนอผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 บทซึ่งมีประเด็นครอบคลมุดังนี ้
                    บทที่ 4 แบงออกเปน 2 สวนคือ 
                    สวนที่ 1 รูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย จะใชวิธีการนําเสนอแบบพรรณนา
เนื้อหา (Description) 
                    สวนที่ 2 แนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคการเมืองไทย 
ผลการวิเคราะหเนื้อหาเชิงปริมาณ จะนําเสนอโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย สวนผลการ
วิเคราะหเนื้อหาในเชิงคณุภาพ   ใชวิธีการนําเสนอแบบพรรณนาเนื้อหา (Description) 
                    บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 

เว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
พรรคไทยรักไทย   Vs   พรรคประชาธิปตย 

การวิเคราะหเนื้อหาเชิงปริมาณ การวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ 

แนวทางการรณรงคหาเสียง 

1.แบบแผนการให

ขาวสารทางการเมือง 
2.แบบแผนการแนะนํา

วิธีการใชสิทธิ 

4.แบบแผนการโจมต ี

3.แบบแผนการจูงใจดวยการ
ขายโครงการและนโยบาย 

5.แบบแผนการกลาวแก
หรือการปกปองตนเอง 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
รอยละ (%) 

ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับเว็บไซต รูปแบบ 

แนวทางการรณรงคหาเสียง 

1.แบบแผนการให

ขาวสารทางการเมือง 
2.แบบแผนการแนะนํา

วิธีการใชสิทธิ 
3.แบบแผนการจูงใจดวยการ
ขายโครงการและนโยบาย 

4.แบบแผนการโจมตี 5.แบบแผนการกลาวแก
หรือการปกปองตนเอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
                    จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ  
สวนที่    1    การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  

1.1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
1.2 รูปแบบของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 

สวนที่ 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย
และพรรคประชาธิปตย                     
 
สวนที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย                            
                    1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหวัหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย แบงออกเปน
สวนตางๆดังนี้ 
- เก่ียวกับพรรค (ABOUT US)  
                    นําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพรรคไวในหัวขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค
หรือการอธิบายความหมายสญัลักษณ (Logo) ของพรรค, เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรคและสาขาของพรรค 
- นโยบายพรรค (TRTP POLICIES) 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายการเมือง, 
นโยบายบรหิาร, นโยบายกฎหมาย-ยุติธรรม, นโยบายเศรษฐกิจ, นโยบายเกษตรกรรม, นโยบาย
ตรวจสอบประเมิณผล, นโยบายสาธารณะสุข, นโยบายศึกษา-วัฒนธรรม, นโยบายวิทยาศาสตร, 
นโยบายตางประเทศ, นโยบายพัฒนาสังคมและนโยบายปองกันประเทศ 
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- หัวหนาพรรค (TRTP LEADER) 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารของหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดแก ประวัต,ิ คําปาฐกถา, นายก
ทักษิณคยุกับประชาชนและเว็บไซต 
- คณะกรรมการ (TRTP TEAM) 
                    นําเสนอรายชื่อเกี่ยวกับคณะกรรมการของพรรค ไดแก ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่
ปรึกษาพรรค, ที่ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรัฐมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ
และส.ส.แบบแบงเขต 
- ประชาสัมพนัธ (PRESS ENTER) 
                    นาํเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค แบงออกเปน ขาวกองโฆษก, 
ผลงานรัฐบาล, รวมบทความ, สารไทยรักไทย, สายใจไทยรักไทย, วีดีทัศนหรือวีดีโอขาวและ
หนังสือนาอานหรือแนะนําหนังสือ 
- ภาพกิจกรรม (PHOTO GALLERY) 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรัก
ไทยในแตละเขตพื้นที่ โดยมีเนื้อหาเดียวกับหัวขอยอย คือ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
- ไทยตาํบลดอทคอม 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย สถานที่ทองเที่ยว, การ
เดินทาง, ที่พัก ฯลฯ เปนลิงคไปสูเว็บไซตในเครือของรัฐบาลคือ http://www.thaitambon.com 
- คนหาสมาชกิ  
                    บริการที่ผูเขาชมสามารถใชสืบคนขอมูลภายในเกี่ยวกับประวัติของสมาชิกพรรค 
- ไทยรักไทยอีเมล 
                    บริการฟรีอีเมล (E- mail) สําหรับผูเขาชมที่ไดสมัครเปนสมาชิกพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E- mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แนะนําหนงัสือ 
                    นําเสนอบทสรุปของหนังสือและปาฐกถาพเิศษในงานสัมมนาตางๆของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไดแก คิดใหมทําใหมตออนาคต (Rethinking the Future), เมื่ออนาคตไลลา (As the future 
catches you), พุทธทาสที่ขาพเจารูจักในทางการเมือง, พุทธทาสกบัการเมืองที่แกวิกฤติไดจริง, 
ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรคไทยรักไทย, แนวทางการสรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางกฎหมายของคนจน      
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- วีดีทัศนหรือวีดีโอขาว 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงในรปูแบบของขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่
มีทั้งขอความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
- THAI RAK THAI PARTY POLICY 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคเปนภาษาอังกฤษ 
- นโยบายหาเสียง 
                    นําเสนอนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก นโยบายสราง 5 โอกาส, 
นโยบาย 4 ปซอม 2544-2547, นโยบาย 4 ปสราง 2548-2551, นโยบายสตรี, นโยบายสรางโอกาสแก
เด็กและเยาวชน, นโยบายกรงุเทพแข็งแรง 
- ขาวกองโฆษก 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตทั่วประเทศและสส.แบบบัญชีรายชือ่ 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตทั่วประเทศและแบบ
บัญชีรายช่ือ โดยสามารถคลิ๊กเลือกเขตหรอืจังหวดั เพื่อดูรายช่ือ รูป และประวัติของผูสมัครได 
- กําหนดการหาเสียงเลือกตั้ง 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก 
กําหนดการปราศรัยหาเสียงของหัวหนาพรรค, การลงพื้นที่พบปะประชาชนในแตละเขตแตละ
จังหวดั 
- ขาวผูสมัครวันนี ้
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวตัิและประสบการณทํางานทีผ่านมาของผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทยในแตละเขตพื้นที ่
- ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค (ภาพกิจกรรม) 
- ผลงานรัฐบาล 
                    นําเสนอขอมูลหรือผลงานตางๆของพรรคที่ไดกระทํามา เชน การตั้งตูนายกทกัษณิรับ
เร่ืองรองเรียน, โครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
- รวมบทความ 
                    นําเสนอบทความหรือขาวสารที่เกี่ยวกับพรรคจากหนังสือพิมพตางๆ 
- สารไทยรักไทย 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานดานตางๆของทางพรรค 
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- บทสัมภาษณ 
                    นําเสนอบทสัมภาษณเกีย่วกับประเด็นปญหา และนโยบายหาเสียงของพรรคที่ผานการ
สัมภาษณจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
- คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
                    นําเสนอเนื้อหาการกลาวปราศรัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ในแตละเขตพื้นที่หาเสยีง  
- การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
                    นําเสนอหลักเกณฑการลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนาโดยฝายกฏหมายของพรรค 
- การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการแจงเหตุไมไปใชสิทธิการเลือกตั้งส.ส. 
- แบบหนงัสือแจงเหตุ 
                    นําเสนอรูปแบบของเอกสารหนังสือแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได                
- ผลการเลือกตั้ง 
                    นําเสนอผลการนับคะแนนเสยีงของส.ส.แบบแบงเขต และแบบบัญชีรายช่ือในลักษณะ
ของกราฟแทง นอกจากนี้ยังแสดงถึงจํานวนตัวเลขของผูมีสิทธิเลือกตั้ง, ผูมาใชสิทธิ, จํานวนบัตรที่
งดออกเสียงและจํานวนบัตรเสีย 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
                    เพื่อความสะดวกในการเขาชมขอมูล ทางเว็บไซตไดทําลิงคของเนื้อหาบางสวนแสดง
ไวในบริเวณลางสุดของหนาเว็บมีทั้งหมด 13 ลิงค ไดแก นายกทกัษิณคยุกับประชาชน, รวมคํา
ปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จากใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดีทัศนผลงาน
พรรค, แนะนาํหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรให
สังคม, วารสารกะทิขน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
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                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหัวหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home page) ของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย แบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
- ประวัติพรรค 
                    นําเสนอประวัตกิารกอตั้งพรรคและบทบาททางการเมืองในอดีตที่ผานมา 
- อุดมการณพรรค 
                    นําเสนออุดมการณของพรรคทั้ง 10 ขอ ที่เกิดขึ้นพรอมกับการกอตั้งพรรคในวันที ่ 6 
เมษายน พ.ศ. 2489 
- เก่ียวกับพรรค 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับตางๆของพรรค รวมทัง้รายชื่อและประวัติของสมาชิก
พรรคในหวัขอตางๆ ไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รองหัวหนา
พรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, ส.ส.
ระบบแบงเขตและรายชื่อคณะทํางาน 
- สงจดหมายถึงส.ส. 
                    บริการจดหมายอิเล็กทรอนิคส(E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงส.ส.ของพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
- นโยบาย 
                    นําเสนอนโยบายในการดําเนนิงานดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายดานการเมือง, 
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานการศึกษา และนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลอืกตั้ง ไดแก 
นโยบายสรางคนสรางอนาคต, นโยบายทาํ ไมทํา, นโยบายการศึกษา, นโยบายสงัคม, นโยบาย
สาธารณะสุข, นโยบายการเมืองการบริหาร, นโยบายเศรฐกิจ, นโยบายสิ่งแวดลอม, นโยบายความ
มั่นคงและการตางประเทศ, นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน, นโยบายเพื่อเยาวชน 
(www.ydt.or.th) 
- ขอไวอาลัยแด คุณพุม เจนเซน และผูเสียชีวิตทุกทาน 
                    นําเสนอเนื้อหาไวอาลัยและใหกําลังใจแดผูประสบภัยในเหตุการณคล่ืนยักษสึนาม ิ
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- ประชาธปิตย Online 
                    นําเสนอเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็ทางการเมืองในแงมุมตางๆของ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
- เสียงประชาชน  
                    กระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือระบบการใชงานสําหรับผูเขาชมที่
สามารถเขามาตั้งกระทูถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็รอนตางๆได 
- เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี  
                    นําเสนอเนื้อหาในการอภิปรายการทํางานของคณะรัฐมนตรี  
- ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
                    นําเสนอเนื้อหาการดําเนนิงานในโครงการตางๆของคณะรัฐบาล     
- สมัครสมาชกิพรรคประชาธิปตย 
                    บริการสมัครสมาชิกพรรคทางอินเทอรเน็ต 
- แวดวงประชาธิปตย 
                    นําเสนอลิงคไปสูเว็บไซตของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนาย
ชวน, นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.คุณหญงิกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ, นายสมเกยีรติ 
ฉันทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, นายสาธิต ปตุเตชะ, ดร.เสนีย สุวรรณดี, ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและ
ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์                     
- ประชาธปิตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจผูประสบภัย 
                    นําเสนอภาพถายในขณะลงพืน้ที่เยีย่มเยยีนผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามใินภาคใต 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http:// 
www.ect.go.th)  เพื่อใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ทีเ่ลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตัง้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- เตรียมตัวไปเลือกตั้งกันเถอะ,  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง,  อยางไรถึงเสียสทิธิทางการเมือง   
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บเพจหนึ่งในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกบัการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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- 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
- ขอเท็จจริงรถไฟรางคู                
                    นําเสนอขอมูล หลักฐาน และเอกสารอางอิง กรณีโครงการกอสรางรถไฟรางคู โดยนาย
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย 
- ประกาศรายชื่อวาท่ีส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอจํานวนรายชื่อและประวัติของส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายช่ือ และระบบแบงเขตที่
ไดรับการเลือกตั้ง 
- ขาวเดนประเด็นรอน 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ขาวการเลือกตั้ง’48 
                    นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค เชน การลงพื้นที่หาเสยีง
ในเขตการเลือกตั้งตางๆ, การกลาวปราศรัยหาเสียง, การนําเสนอนโยบายหาเสียง 
- รายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายช่ือและระบบแบง
เขตโดยสามารถคลิ๊กที่รายช่ือเพื่อดูรูปและประวัติของผูสมัครได 
- เก็บขาวมาเลาตอ                  
                    นําเสนอขาวสารโดยทั่วไปทีผ่านการนําเสนอจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ ซ่ึงอาจมี
เนื้อหาที่เกี่ยวของหรือไมเกีย่วของกับทางพรรค 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ  
                    นําเสนอภาพถายและกําหนดการตางๆเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ เชน ภาพถาย
ในขณะลงพื้นที่หาเสียงในจงัหวัดตางๆ, วนั เวลา และสถานที่ในการกลาวปราศรัย 
- สารประชาธิปตย  
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมืองในทุกๆหนึ่งเดือน 
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ตารางที่ 4.1  สวน/ชอง (Channel) ตางๆ ของแตละเว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

 

พรรคประชาธปิตย 

 
เกี่ยวกับพรรค ประวัติพรรค 
นโยบายพรรค อุดมการณพรรค 
หัวหนาพรรค เกี่ยวกับพรรค 
คณะกรรมการ สงจดหมายถึงส.ส. 
ประชาสัมพันธ ติดตอพรรค 
ภาพกิจกรรม แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) นโยบาย 
คนหาสมาชิก ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน 
ไทยรักไทยอีเมล ประชาธิปตย Online  
ติดตอพรรค เสียงประชาชน 
แนะนําหนังสือ เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี 
วีดีโอขาว ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
THAI RAK THAI PARTY POLICY  สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
นโยบายหาเสียง แวดวงประชาธิปตย 
ขาวกองโฆษก ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียน 
ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (www.ect.go.th) 
กําหนดการหาเสียงเลือกต้ัง การเลือกตั้งลวงหนา ภายในเขตเลือกต้ังสํานักงานกกต. 
ขาวผูสมัครวันนี้ การเลือกตั้งลวงหนา นอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
ภาพการรณรงคหาเสียง การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ผลงานรัฐบาล การแจงวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
รวมบทความ ขอเท็จจริงรถไฟรางคู 
สารไทยรักไทย ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย 
บทสัมภาษณ ขาวเดนประเด็นรอน 
คําปราศรัยหัวหนาพรรค ขาวการเลือกตั้ง’48 
การลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกต้ังส.ส. 
การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง เก็บขาวมาเลาตอ 
แบบหนังสือแจงเหตุ กิจกรรมประชาสัมพันธ 
ผลการเลือกต้ัง สารประชาธิปตย 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter)  

หมายเหตุ : เรียงลําดับตามทีป่รากฏบนหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต 
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                    1.2 รูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    จากขอมูลทั่วไปภายในเว็บไซต เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้งสองจัดอยูในกลุมของ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกร โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจาก
พรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค, 
บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail), บริการกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           1.2.1 ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                           จากขอมูลในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ดังกลาวขางตน 
สามารถแบงกลุมขอมูลที่มีอยูในเว็บไซต ออกไดเปน 5 สวน ดังนี ้
                           1) ขอมูลเก่ียวกับบริษัท (About the company) ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกบั
พรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ เปนขอมูลที่ชวย
ใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 2 
หัวขอหลัก คอื เกี่ยวกับพรรค (ABOUT US) และ คณะกรรมการ (TRTP TEAM) ซ่ึงประกอบไป
ดวยหวัขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo), เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค, สาขาพรรค และ ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่ปรึกษาพรรค, ที่
ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรฐัมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือและส.ส.แบบ
แบงเขต 
                           สวนพรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 
3 หัวขอหลัก คือ ประวัติพรรค, อุดมการณพรรค และเกี่ยวกับพรรค ซ่ึงในหวัขอ ‘เกี่ยวกับพรรค’ 
ประกอบไปดวยหัวขอยอยตางๆไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รอง
หัวหนาพรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, 
ส.ส.ระบบแบงเขตและรายชือ่คณะทํางาน 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูลที่มีรายละเอียดเกีย่วของกนันําเสนอไวในหวัขอหลักเดียวกนั 
ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับประวตัิพรรค
และอุดมการณพรรคเปนหวัขอหลัก 
                           2) รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product information) เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีด
เกี่ยวกับคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนเปนตวัสินคาในทางการเมือง และขอมูล
การรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่งเปรียบเสมือนเปนจดุขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจกอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัว
ผูสมัคร  
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                           พรรคไทยรักไทย มกีารนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัครรับ
เลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดังนี ้ คือ ขาวผูสมคัรวันนี,้ หัวหนาพรรค, ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัคร
ส.ส., คนหาสมาชิก, นโยบายพรรค, นโยบายหาเสียง, ผลงานรัฐบาล, เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม, 
บทสัมภาษณ, คําปราศรัยหัวหนาพรรค, วีดีทัศนหรือวีดโีอขาว 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัคร
รับเลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดงันี้ คือ รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส., แวดวงประชาธิปตย, ขาวการ
เลือกตั้ง’48, นโยบายพรรคและนโยบายหาเสียง, ขอเท็จจริงรถไฟรางคู, ประชาธิปตย Online, เปด
ขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี, ชําแหละนโยบายรัฐบาล  
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                           3) ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases) เปนขอมลู
ขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทีมโฆษกของพรรคหรือจาก
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดงันี้ ขาวกองโฆษก, กําหนดการหาเสียงเลอืกตั้ง, ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, 
รวมบทความ, สารไทยรักไทย, การลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, 
แบบหนังสือแจงเหต,ุ ผลการเลือกตั้ง 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดังนี ้ ขาวเดนประเดน็รอน, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธ, สาร
ประชาธิปตย, ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซนและผูเสียชีวิตทุกทาน, ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่ม
เยียนและใหกาํลังใจผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามิ, การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางภายในเขต
เลือกตั้งสํานักงานกกต., การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต., 
เตรียมตัวไปเลอืกตั้งกันเถอะ  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง อยางไรถึงเสียสิทธิทางการเมือง, สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) , 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯ
ของเรา ,ประกาศรายชื่อวาทีส่.ส.พรรคประชาธิปตย 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลขาวสารของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
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ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
                           4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) เปนสวนที่รวบรวมคําถามและ
คําตอบเกี่ยวกบัผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอก
พรรคที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบไดอยางสะดวก 
                           พรรคไทยรักไทย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชมไดจาก
หัวขอหลักที่ช่ือวา ‘ไทยรักไทยอีเมล’  
                           พรรคประชาธิปตย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชม ได
จากหวัขอหลักที่ช่ือวา ‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบริการกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) 
                           ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนิยมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชมในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information) เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทาย ที่
จะชวยเพิม่ความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจากผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรงเมื่อมี
คําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกบัทางพรรคไวในหวัขอตางๆ 
ดังนี้ ไทยรักไทยอีเมล, ติดตอพรรค, ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax), อีเมลถึง
ผูดูแลเว็บไซตพรรค (spokesman@thairakthai.or.th) 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกับทางพรรค ไวในหัวขอ
ตางๆ ดังนี้ สงจดหมายถึงส.ส., ติดตอพรรค, สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย, ที่อยูของพรรค, เบอร
โทรศัพท, อีเมลถึงผูดูแลเว็บไซตพรรค (webmaster@democrat.or.th) 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
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                    1.2.2 องคประกอบหนาเว็บ 
                    จากการศึกษาพบวาเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีองคประกอบ
ตางๆภายในหนาเว็บที่สําคัญดังนี ้
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่4.1  องคประกอบหนาเว็บของพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา:  จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 
 
 

โลโก  (Logo) โฆษณา  (Banner)  

ภาพประกอบ 

เนื้อหา  
 (Content) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก  
 (แนวตัง้) 
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ภาพที่ 4.2  องคประกอบหนาเว็บของพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

    โลโก  (Logo) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก 
(แนวตัง้)

โฆษณา (Banner) 

เนื้อหา 

(Content) 

ภาพประกอบ 
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                           - โลโก (Logo) 
                           ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย โดยทั้งสองพรรคการเมืองไดจัดวางตาํแหนงของโลโกไว
ตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 

                         โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัวอักษรไทย “ท” มีความหมายถึง การ
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของคนไทยทัง้มวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลาที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อ
พลิกฟนประเทศใหกลับ คนืสูความเจริญรุงเรืองมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 

                  โลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม มีความ
หมายถึง การเปนฝายธรรมหรือคนดี จากคําบอกเลากลาววา พระแมธรณีบีบมวยผมเพื่อใหน้าํ
ออกมาทวมพวกมารที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันตและเปนที่มาของคําวา มาร
ผจญ (http://www.democrat.or.th, 20 มกราคม 2549) 
                           - เมนูหลัก (Link Menu) 
                           เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหัวขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่นาสนใจ
ที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดยีวกนัหรือเว็บไซต
อ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทางพรรค, 
บริการกระดานแสดงความคิดเห็น จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง เปน
รูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจดัวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                           - โฆษณา (Banner) 
                           เปนสวนที่ถูกนํามาใช ในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                           - ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
                           เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถึง
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
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ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                           สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                           - สี (Colors) 
                           สีเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดงึดูดความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสี
ไดอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน  
                           จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยไดเลือกใช สีน้ําเงินแดง ซ่ึงเปนสีประจาํ
พรรค เปนโทนสีหลักประกอบการนําเสนอเนื้อหา โดยมีสีขาวเปนสีพื้นหลังของโฮมเพจ ซ่ึงการใช
สีดังกลาวในโฮมเพจสอดคลองกับสีที่ใชในโลโก (Logo) ของพรรค นอกจากนี้พรรคไทยรักไทย
เองก็ไดกําหนดความหมายของสีประจําพรรคไววา สีน้ําเงินมีความหมายถึงประชาชนไทยและ
ประเทศชาต ิ  สวนสีแดงมีความหมายถึงนโยบายของพรรค (http://www.thairakthai.or.th/ 
trtp/info_party/info_th_asp?Lib_id=849, 6 กุมภาพันธ 2548) ดังนั้นการใชสีแดง ขาว น้ําเงิน เปนสี
หลักในเว็บไซต นอกจากเปนการนําสีประจําพรรคมาใชแลวยังบงบอกถึงความหมายของความเปน
ชาติไทยอีกดวย จะเห็นไดวา สีแดง ขาว น้ําเงินดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสีในธงชาติไทยนัน่เอง  
โทนสีหลักทั้งสามถูกนํามาใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลัง
และรูปภาพพืน้หลัง เพื่อบงบอกถึงความสําคัญของเนื้อหาในแตละสวน เชนการใชสีน้ําเงินเปนสี
ของโลโกพรรค ช่ือพรรค และสโลแกนพรรคบนสีพื้นหลังสีขาว ซ่ึงจะทําใหเนื้อหาในบริเวณ
ดังกลาวมีความโดดเดนและนาสนใจ หรือการใชสีแดงซึง่จัดเปนสีที่สะดุดตาไดงายมาเปนสีพื้นหลัง
ในการโฆษณา (Banner) นโยบายหาเสียงของพรรค นอกจากจะแสดงวาเปนเนื้อหาที่เปนสวน
สําคัญแลวยังสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมเว็บไซตไดอีกดวย จะเห็นไดวาพรรคไทยรักไทย
มีการใชสีเพื่อส่ือถึงความหมายของเนื้อหาไดอยางชดัเจน และตรงกับความหมายของสีประจําพรรค
และสีที่ใชในโลโกพรรค รวมทั้งไดใชสีดังกลาวเพื่อแสดงความเปนเอกลักษณประจําเว็บไซตของ
พรรคอีกดวย 
                           ขณะที่พรรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟา ซ่ึงเปนสีประจําพรรคเปนโทนสีหลัก
เชนกัน โดยใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตวัอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง โดยมีสีขาวตัดเปนสีพื้นหลังในบางสวนดวย สวนการนําเสนอสีในปายโฆษณา (Banner) 
และลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) มีการใชสีตางๆหลากหลาย ไดแก สีสม เหลือง ชมพู เขียว แดง มวง 
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สําหรับตัวอักษรในสวนของเนื้อหาหลักมกัใชสีน้ําเงินบนพื้นขาวหรือสีขาวบนพื้นน้าํเงิน ซ่ึงการใช
สีในสวนของเนื้อหาหลักนั้นคอนขางสรางความโดดเดนไดดีพอสมควร ประกอบกับสามารถ
สะทอนถึงความเปนพรรคการเมืองเกาแกของพรรคประชาธิปตยไดเปนอยางดี เนื่องจากสีน้ําเงินให
ความหมายถึงความเกาแก ความมั่นคง ความเปนนกัอนุรักษนยิม ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
พรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตามในสวนของปายโฆษณา (Banner) และลิงคเมนหูลัก (แนวตั้ง) 
ที่ใชสีหลากหลายมากเกนิไป แทนที่จะสรางความโดดเดนใหกับเนื้อหาและหนาโฮมเพจ กลับเปน
การทําใหเกิดความสับสนในการเขาชมเนือ้หาของผูใชมากขึ้น                     
 
                    1.2.3 การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                    โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกของเว็บไซต เปนเสมือนหนาตอนรับหรือหนาสารบัญ
ที่แสดงใหเหน็ถึงเนื้อหาและบริการตางๆที่ปรากฏอยูในเว็บไซต                    
                    โฮมเพจถือเปนสวนที่มีความสําคัญอยางมาก ตอการเชือ่มโยงเขาไปยงัเนื้อหาภายใน
เว็บไซต การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆอยางเปนสัดสวน นอกจากจะชวยใหโฮมเพจมี
ความสวยงามและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซตแลว ยังชวยดงึดูดใหผูเขาชมสนใจใน
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคไดอีกดวย 
                    จากการศึกษาพบวา โฮมเพจของพรรคการเมืองทั้งสองมีการจัดแบงพืน้ที่การใชงานได
อยางชัดเจนและเปนสัดสวน พรรคไทยรกัไทยมีรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 2 สวนการใช
งาน โดยจัดใหดานบนและดานขวาของหนาโฮมเพจเปนตําแหนงขององคประกอบหลักที่จะปรากฏ
อยูในทกุหนาของเว็บเพจ  
                    ขณะที่พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 3 สวนการใชงาน 
โดยมีการจดัวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูในดานบน และดานขางทั้งซายและขวาในทกุ
หนาของเว็บเพจ 
                    ทั้งนี้การจัดตําแหนงและลําดบัความสําคัญขององคประกอบตางๆในหนาโฮมเพจ เพื่อ
เนนใหเหน็วาอะไรเปนเรื่องสําคัญมาก สําคัญรองลงไป หรือสําคัญนอยตามลําดับ นับเปนหลัก
สําคัญในการออกแบบหนาโฮมเพจอยางหนึ่ง เพื่อแสดงใหทราบถึงตาํแหนงและลําดับความสําคญั
ของเนื้อหาที่พรรคการเมืองทั้งสองตองการนําเสนอ โดยสามารถแบงหนาโฮมเพจออกเปน
สวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจ ถือเปนบริเวณที่สําคัญทีสุ่ดในหนา เพราะเปนสวนที่จะ
ดึงดูดผูเขาชมใหติดตามเนื้อหาที่เหลือภายในหนานั้น จากการศกึษาพบวา บริเวณสวนหวัของ
โฮมเพจพรรคไทยรักไทย เปนบริเวณขององคประกอบหลักที่จะปรากฏอยูในทกุหนาของเว็บเพจ
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โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรือดานซายของหนา มีการใชสีสันที่
โดดเดนและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและคําขวัญ (Slogan) เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็น
เมื่อเร่ิมเขาสูเวบ็ไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงมุมบนดานซายของหนา 
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนจุดเริม่ตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ 
ซ่ึงจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนูขอความและเมนูรูปภาพอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ หัวขอหลักเปนเนื้อหาหลักที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการ
นําเสนอ โดยแตละหัวขอหลักสามารถแยกยอยเปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสวนอืน่ๆ
ภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก ‘เกีย่วกบัพรรค’ จะประกอบไปดวย
ลิงคของหัวขอยอยมากมายไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo) , เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค และสาขาพรรค ทั้งนี้บริการประเภทตางๆหรือระบบที่ผูเขาชม
สามารถเขาไปใชงานได เชน ติดตอพรรค, คนหาสมาชิก, ไทยรักไทยอีเมล ถือเปนสวนหนึ่งของ
เมนูหลักเชนกนั 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)  
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                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบสุดทายในสวนหวัของหนา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหาที่นําเสนอจะเกีย่วกับ นโยบายหาเสียง, 
หมายเลขพรรค, คําขวัญ (Slogan), โลโกพรรค, ช่ือพรรค, ขาวสารตางๆและภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร สวนในชวงหลังการเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณ
ตอประชาชนที่ชวยลงคะแนนเสียงใหไดเปนรัฐบาลพรอมกับภาพยกมือไหวของพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร 
                    2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคไทยรักไทย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ จากการศกึษา ซ่ึงมี
ระยะเวลาเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พบวา เนื้อหาและภาพประกอบในสวนตนๆของ
หนา เปนองคประกอบที่มกัไดรับการปรบัปรุง (Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงนั้นๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับขาวสารประจําวันหรือขาวสารการรณรงคหา
เสียง มักมกีารใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประกอบการนําเสนอ เพื่อใหเนื้อหาใน
สวนนั้นๆ ดูโดดเดนและเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหัวขอ ‘ขาวกองโฆษก’ มกัมีการใชภาพนิ่ง
ประกอบการนําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดเพียงเรื่องเดยีวในแตละวนั หรือในชวงสัปดาหสุดทายกอน
การเลือกตั้ง มีการใชภาพเคลื่อนไหวประกอบการนําเสนอขาวสาร การเดินทางหาเสียงในพื้นที่
ตางๆที่ทางพรรคใหความสําคัญ เชน กําหนดการเดินทางหาเสียงของขบวนรถไฟหมายเลข 9 จาก
จังหวดัอุบลราชธานี - นครราชศรีมา 
                    นอกจากนีย้ังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญรองลงมาอยางเปนระเบียบ เร่ิม
จากประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช่ือ, กําหนดการหาเสยีง
เลือกตั้ง, นโยบายหาเสียง, การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, แบบ
หนังสือแจงเหตุ, ขาวผูสมัครวันนี,้ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, ผลงานรัฐบาล, รวม
บทความ, สารไทยรักไทย, บทสัมภาษณ, วดีีโอขาวและคาํปราศรัยหัวหนาพรรค  
                    3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคไทยรักไทยมีการรวมลิงค (Link) ของเนื้อหา
บางสวนจัดแสดงไวในรูปแบบของเมนูรูปภาพ (แนวนอน) 13 ลิงค เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
ชมเว็บไซตไดแก นายกทกัษณิคุยกับประชาชน, รวมคําปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จาก
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ใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดทีัศนผลงานพรรค, แนะนําหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรใหสังคม, วารสารกะทขิน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจ
ไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
                    รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูใน
ทุกหนาของเวบ็เพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชือ่ถือใหกับพรรค
และเว็บไซต เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกบัพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง 
ประกอบดวย ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax) และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับ
ติดตอกับผูดูแลเว็บไซต spokesman@thairakthai.or.th นอกจากนี้ยงัมีสวนของการแสดงจํานวน
ตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) ที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงทายสุดบริเวณมุมขวาของหนา ซ่ึงถือ
เปนขอมูลในลําดับสุดทายที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการนําเสนอ 
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                    สําหรับพรรคประชาธิปตย การจัดลําดับความสําคญัขององคประกอบตางๆในหนา
โฮมเพจ สามารถแบงการพิจารณาออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
                     
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
                     

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจพรรคประชาธิปตย เปนบริเวณขององคประกอบหลักทีจ่ะ
ปรากฏอยูในทุกหนาของเวบ็เพจ โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรอื
ดานซายของหนา มีการใชสีสันที่หลากหลายและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญ
ขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและการแสดงจํานวนตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็นเมื่อเร่ิมเขาสูเว็บไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงมุมบนดานซายของหนา ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบรเิวณดังกลาวเปน
จุดเริ่มตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ และจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนขูอความ (แนวนอน) อยูในดานบนและเมนูรูปภาพ 
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(แนวตั้ง) อยูในดานขาง ทั้งซายและขวาของหนาเว็บ ซ่ึงแตละหวัขอหลักสามารถลิงค (Link) 
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก 
‘ประวัตพิรรค’ สามารถลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาเกีย่วกับประวตัิการกอตั้งและบทบาททางการเมือง
ของพรรคในอดีตที่ผานมาได หรือในหวัขอหลัก ‘สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง’ สามารถ
ลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาที่ใหความรูเกีย่วกับระบบการเลือกตั้ง ภายในเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได  

2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคประชาธิปตย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ  
                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบแรกในสวนของเนื้อหา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลอืกตั้งเนื้อหาทีน่ําเสนอจะเกีย่วของกับ หมายเลขพรรค, โล
โกพรรค, ช่ือพรรค, คําขวัญ (Slogan), นโยบายหาเสยีงและภาพของสมาชิกพรรค สวนในชวงหลัง
การเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณตอประชาชนทีช่วย
ลงคะแนนเสียงให 
                    เนื้อหาและภาพประกอบ เปนองคประกอบในตําแหนงรองลงมาที่มักไดรับการ
ปรับปรุง(Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในชวงนัน้ๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีอ่ยู
ในสวนตนๆของหนามักมกีารใชภาพนิ่งประกอบการนาํเสนอ เพื่อใหเนื้อหาในสวนนั้นๆดูโดดเดน
และเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหวัขอ ‘ขาวเดนประเด็นรอน’ มักมีการใชภาพนิ่งประกอบการ
นําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดในแตละวัน นอกจากนี้ยังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจดัลําดับความสาํคัญ
รองลงมาอยางเปนระเบยีบ ไดแก ขาวการเลือกตั้ง’ 48, รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรค
ประชาธิปตย, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธและสารประชาธิปตย 

3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคประชาธิปตยมีการรวมลิงค (Link) เกีย่วกับเว็บไซต
ของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนายชวน, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวส,ุ นายสมเกียรติ ฉนัทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, 
นายสาธิต ปตเุตชะ, ดร.เสนยี สุวรรณด,ี ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศกัดิ์ 
รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูในทกุหนาของ
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เว็บเพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรคและเว็บไซต 
เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกับพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง ประกอบดวย ที่
อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับติดตอกับผูดูแลเว็บไซต 
webmaster@democrat.or.th  
                    โฮมเพจเปนสวนของเว็บไซตที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนสวนที่จะทําใหผูเขา
ชมตัดสินใจหรือเลือกวาจะเขาไปเยี่ยมชมหรือดูเนื้อหาบนเว็บไซตนั้นๆหรือไม หากการจัดรูปแบบ
ของโฮมเพจไมดึงดูดความสนใจเทาที่ควร ก็อาจทําใหผูเขาชมเปลี่ยนไปเขาชมเว็บไซตอ่ืนได 
เว็บไซตนัน้จึงอาจไมประสบความสําเร็จ    การวางหนา (Lay-out) หรือการจัดวางองคประกอบ
ตางๆลงในแตละบริเวณของโฮมเพจใหสวยงามและงายตอการใชงาน จึงเปนเสมือนการสรางความ
ประทับใจและดึงดดูใหผูเขาชมสนใจในเนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคการเมืองนั้นได 
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                    1.2.4 โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 ในงานวิจยันี้ มีโครงสรางของ
เว็บไซตที่เหมอืนและแตกตางกัน  ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.2  โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
 
องคประกอบของโครงสราง พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย 
การเชื่อมตอกนั 
- การเชื่อมโยงขอมูล (Links) 

 

/ 
 

 

/ 
 

การสื่อสารระหวางกัน 
- อีเมล 
- หมายเลขโทรศัพท 
- ที่อยูของพรรค 
- กระดานแสดงความคิดเหน็ 

 

/ 
/ 
/ 
- 

 

/ 
/ 
/        

/ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การลงทะเบยีนสมาชิก 
 

 

/ 
 

 

       / 

        

ทางเลือก 
- ภาษาอังกฤษ 

 

/ 

 
- 
 

ความสนุกสนาน 
- เพลง 

 

/ 

 
- 
 

                     
                    จากตารางที่ 4.2  พบวาเว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 เวบ็ไซตมีองคประกอบของ
โครงสรางที่เหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังรายละเอียดตอไปนี ้
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                    การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวจิัยนี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” ซ่ึงไดแบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. 
ความสนุกสนาน (Playfulness) 2. ทางเลือก (Choice) 3. การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 4. การ
เก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 5. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal 
Communication) 
                    จากโครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทยดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาองคประกอบ
ของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ 
Ha and James ใน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอกนั(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกนั 
(Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก 
(Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    เวบ็ไซตพรรคการเมืองไทยในงานวิจยันีใ้หความสําคัญกับปฏิสัมพันธ (Interactivity) ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร นั่นคือ ความสามารถในการมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกนั โดย
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอาจแบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ 
                    1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                    การเชื่อมโยงเปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถ
ติดตอกับผูอ่ืนและขอมูลอ่ืนไดทั่วโลก  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย 
ไดนําเอาคณุลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยางเต็มที่ โดยมทีั้งลักษณะที่เปนขอความหลายมิต ิ
(Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงในลักษณะรปูภาพและตัวอักษร ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยงัขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของพรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได 
เชน ลิงคเชื่อมโยงไปยังเวบ็ไซตพันธมิตรหรือเว็บไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของพรรคไทยรัก
ไทย ไดแก เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม (http://www.thaitambon.com) ซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑโอทอปหรือสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย ถือเปนผลงานหนึ่งที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น 
และลิงคเชื่อมโยงของพรรคประชาธิปตย ไดแก เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(http://www.ect.go.th) ซ่ึงใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 
                    2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง           
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                    จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและทีอ่ยูของพรรค เปนชองทางการ
ส่ือสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ไดเปดโอกาสใหผูเขาชมได
ส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค ซ่ึงอาจเปนการแนะนําติชมหรือแสดงความคิดเห็น  
                    การสื่อสารระหวางกันจะชวยใหผูสงสาร หรือผูจัดทําเวบ็ไซตเขาใจและทราบวาผูเขา
มาเยี่ยมชมเว็บไซตเปนคนกลุมใดบาง มีความตองการหรือสนใจในเรื่องใด อันจะเปนประโยชนตอ
การจัดทําและพัฒนาเนื้อหาเว็บไซตใหสอดคลองกับความตองการของผูเขาชมมากยิ่งขึ้น 
                    นอกจากการสื่อสารระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชมเวบ็ไซตแลว เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย ยังไดทําชองทางการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูเขาชม ไดมีปฏิสัมพันธกับผูใช
อินเทอรเน็ตดวยกัน ไดแก การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) หรือในหวัขอ 
‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบรกิารสําหรับผูเขาชมที่สามารถเขามาตั้งกระทูถาม - ตอบ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นรอนตางๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได 
                    3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                    การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือดั้งเดมิ 
จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาไดวา การใชระบบการเปนสมาชิก 
(Membership) ของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยม
ชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ใหเกดิขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเนต็
นั่นเอง 
                    ระบบสมาชิกของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีการใหสิทธิพิเศษ สําหรับผู
ลงทะเบียนเปนสมาชิกของเว็บไซต โดยมีบริการเฉพาะสมาชิกซึ่งจะแตกตางกันไป เว็บไซตพรรค
ไทยรักไทยมีการใหบริการฟรีอีเมลแกสมาชิกหรือในหัวขอ ‘ไทยรักไทยอีเมล’ ซ่ึงถือวาเปนบริการ
ที่จะสงผลใหเกิดการกลับเขามายังเว็บไซตไดมาก เพราะหากผูใชอินเทอรเน็ตใชบริการอีเมลของ
เว็บไซตใดแลว ยอมจะตองกลับไปยังเว็บไซตนั้นๆ เพื่อใชบริการอีเมลอยูเสมอ สวนเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย มีบริการสงขาวสารแจงกําหนดการตางๆของพรรคผานทางอีเมลไปถึงสมาชิก         
                    4) ทางเลือก (Choice)  
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจดัทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปดโอกาสใหผู
เขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศกึษาพบวา เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยมีการ
นําเสนอทางเลอืกในดานของภาษาใหกับผูเขาชม โดยอยูในหัวขอ ‘THAI RAK THAI PARTY 
POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคใน
รูปแบบของภาษาอังกฤษ สําหรับพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้  
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                    5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึ่ง ที่จะชวยดึงใหผูเขา
ชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษาพบวา 
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย มีการใชเสยีง ‘เพลง’ ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก 
(Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงในชวงกอนการเลือกตั้งและมี
เนื้อหาเกี่ยวกบัการขอบคุณตอการลงคะแนนเสียงในชวงหลังวันเลือกตั้ง ถือเปนเครื่องมือในการ
กระตุนความสนใจใหผูชมกลับเขามาชมเว็บไซต และเปนมิติหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูจดัทําและ
ผูเขาชมเว็บไซต ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
และพรรคประชาธิปตย 
                    จากแนวคิดในงานวิจัยของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ที่ไดเสนอรูปแบบของการ
นําเสนอ (appeals) ที่เรียกวา  แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง  ซ่ึงจําแนกออกเปน 5 รูปแบบ 
ไดแก 1) การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 2) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) 3)
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell) 4) การโจมตี (Attack) และ 5) 
การกลาวแกหรือการปกปองตนเอง (Defense) ในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดนํามาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหการนําเสนอขอมูลขาวสารในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตย  โดยไดใหคําจํากัดความของเนื้อหาของเว็บไซตในแตละประเด็น  ดังนี้ 

1. การใหขาวสารทางการเมือง (I n f o r m a t i o n)  เนื้อหาของเว็บไซตมีลักษณะเปน 
กลางและเนนใหความรูแกผูรับขาวสารในเรื่องการเมืองเปนหลัก 

2. การแนะนําวิธีการใชสิทธิ    (Instruction)   เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการใหขอมูลเกีย่ว      
กับวิธีการหรือขั้นตอนในการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางถูกตอง 

3. การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell)  ซ่ึงเปนประเดน็ 
หลักในการหาเสียงของแตละพรรค  โดยเนื้อหาของเว็บไซตเปนการนําเสนอขายความคิดหรือ
โครงการที่แตละพรรคจะทํา  รูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกันในแตละพรรค ทั้งสํานวนโวหาร
และลักษณะการนําเสนอ  รวมทั้งอาจมีการยกตัวเลข อางสถิติ เปนตน รวมถึงการโฆษณาตัวผูสมัคร
หรือนําเสนอภาพลักษณของผูสมัครอันถือวาเปนหนึ่งในผลิตภัณฑทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองของตน 

4. การโจมตี (Attack)  โดยเนือ้หาของเว็บไซตเปนการกลาวหาหรือกลาวถึงในเชิงลบ 
ตอผูสมัครหรือพรรคฝายตรงขามทั้งทางตรงและทางออม โดยอาจไมจําเปนตองเปนคําหยาบคาย
เสมอไป  แตมีลักษณะที่ตองการทําลายความนาเชื่อถือหรือคะแนนนิยมของคูแขง 

5. การกลาวแก (D e f e n s e)  เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการกลาวแกขอกลาวหาหรือการ 
โจมตีจากผูสมัครหรือพรรคคูแขง หรือบุคคลอื่นๆ เชน ส่ือมวลชน  กระแสสังคม 
 
                    ทั้งนี้ จากการพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซตของแตละพรรคพบวา มีเนื้อหาหรือขอความ
ตรงกับลักษณะตางๆใน 5 ประเด็นดังกลาว รวมทั้งไดทําการเปรียบเทียบเนื้อหาเว็บไซตของแตละ
พรรคในแตละประเด็น ใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง พรอมทั้งยกตัวอยางเนื้อหาเหลานี้ให
เห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตตั้งแตวันที่ 
6 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
ปรากฎดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบแบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

 
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย แบบแผนของการรณรงคหาเสียง

เลือกต้ัง 
ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 
หลัง - - 18 100.0 18 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 

รวม 112 
(27.18) 

75.17 37 
(17.29) 

24.83 149 
(23.80) 

กอน 3 42.84 4 57.16 7 
หลัง 3 42.84 4 57.16 7 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 
 

6 
(1.46) 

42.84 8 
(3.73) 

57.16 14 
(2.24) 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 

(44.90) 
77.73 53 

(24.77) 
22.27 238 

(38.02) 
กอน 49 44.55 61 55.45 110 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 
(16.51) 

43.04 90 
(42.06) 

56.96 158 
(25.24) 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 
(9.95) 

61.19 26 
(12.15) 

38.81 67 
(10.70) 

รวม 412 
(100.0) 

65.82 214 
(100.0) 

34.18 626 
(100.0) 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (  ) แสดงถึงจํานวนรอยละ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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                    จากตารางที่ 4.3  พบวา  ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2548  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองในภาพรวมมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดย
เนื้อหาสวนใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 25.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด ลําดับที่สามคือ  ประเด็นการใหขาวสาร
ทางการเมืองจํานวน 149 คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแก
จํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  
ตามลําดับ   
                    ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาในแตละเว็บไซตพรรคการเมืองพบวา ในจํานวนเนื้อหาที่
นําเสนอทั้งหมด 626 เนื้อหานั้น เปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 214 
เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด หรือกลาวโดยสรุปไดวา การนําเสนอ
ขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางเว็บไซตนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหามากกวาพรรค
ประชาธิปตยในอัตราสวน 2 ตอ 1 โดยประมาณ   
                    ในประการตอมา เมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงผานเว็บไซต
ของแตละพรรคการเมือง ภายใตกรอบการวิเคราะหแบบแผนการปราศรัยหาเสียงตามแนวคิดของ
สมบัติ จันทรวงศ ดังกลาวขางตน พบวา พรรคไทยรักไทยทําการรณรงคหาเสียงโดยวิธีการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด จํานวน 185  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90  รองลงมา
เปนแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18  และแบบ
แผนการโจมตีเปนอันดับที่สาม  จํานวน  68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ  16.51  ในขณะที่พรรค
ประชาธิปตยใชแบบแผนการโจมตีมากที่สุด จํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 รองลงมาเปน
แบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย จํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 และ
อันดับที่สามไดแกแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 37  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29     
                    ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคทางการเมืองผานเว็บไซตของ
แตละพรรคการเมือง ไดแสดงจํานวนและรอยละของเนื้อหาของเว็บไซตทั้ง 2 พรอมแยกทําการ
วิเคราะหในแตละประเด็น ตามลําดับการนําเสนอดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคไทยรักไทย 

กอน 112 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง - 

จํานวน 112 รวม 
รอยละ 27.18 
กอน 3 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 3 
จํานวน 6 รวม 
รอยละ 1.46 
กอน 159 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 26 
จํานวน 185 รวม 
รอยละ 44.90 
กอน 49 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 19 
จํานวน 68 รวม 
รอยละ 16.51 
กอน 27 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 14 
จํานวน 41 รวม 
รอยละ 9.95 

รวมทั้งส้ิน 412 
100.0 

                       
                    จากตารางที่ 4.4  เมื่อแยกพิจารณาเว็บไซตของแตละพรรคการเมือง  ในสวนของ
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย พบวา  มีเนื้อหาประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย
มากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ลําดับที่สามคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการ
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กลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 9.95 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด  และประเด็นการแนะนําวิธีการใช สิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 1.46 ของ
จํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวา ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทาง
เว็บไซตนั้นพรรคไทยรักไทยไดมุงเนนไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายหรือโครงการอยางชัดเจน 
ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาดังกลาวมีสัดสวนสูงเกือบรอยละ 50 ของเนื้อหาเว็บไซตทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.5  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
                     ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคประชาธิปตย 

กอน 19 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง 18 

จํานวน 37 รวม 
รอยละ 17.29 
กอน 4 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 4 
จํานวน 8 รวม 
รอยละ 3.73 
กอน 49 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 4 
จํานวน 53 รวม 
รอยละ 24.7 
กอน 61 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 29 
จํานวน 90 รวม 
รอยละ 42.06 
กอน 18 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 8 
จํานวน 26 รวม 
รอยละ 12.15 

รวม 214 
100.0 
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                    จากตารางที่ 4.5  จะเห็นไดวา  เว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการ
โจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตย
นําเสนอทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 24.77 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด ลําดับที่สามคือ 
ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29 ของจํานวนเนื้อหาที่
พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอย
ที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด 
ตามลําดับ 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวาในสวนของพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปนพรรค
ฝายคานเดิมและเปนคูแขงสําคัญในการเลือกตั้งกับพรรคไทยรักไทย ซ่ึงอยูในฐานะรัฐบาลเดิมนั้น 
พรรคประชาธิปตยใชการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งที่เนนหนักไปในลักษณะการโจมตี หรือช้ีใหเห็น
ขอบกพรองของพรรคไทยรักไทย ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มีสัดสวนมากถึงรอยละ 42 ของ
เนื้อหาที่นําเสนอทั้งหมด                    
                    จากแบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานเว็บไซตของทั้ง 2 พรรคการเมือง  เมื่อ
แยกพิจารณาออกเปนแตละประเด็นตามกรอบการวิเคราะห มีรายละเอียดที่จะอธิบายดังนี้ 
 
1.  การใหขาวสารทางการเมอืง   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทัว่ไปทางการเมือง 
2)  การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
3)  กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
4)  การแจงวันเวลาในการไปเลอืกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.6  เปรียบเทียบแบบแผนของการใหขาวสารทางการเมืองผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 100.0 
หลัง - - 18 100.0 18 100.0 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 
 รวม 112 75.17 37 24.83 149 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.6  พบวา  เนื้อหาประเด็นดานใหขาวสารทางการเมืองมีจํานวน 149 
เนื้อหา แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 131  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 18 
เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 75.17 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย
จํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.83  ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด
จํานวน 112 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
85.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปน
ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน จํานวน 85 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 75.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
ซ่ึงมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  รองลงมาเปน
ประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.21 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นในการ
แจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 0.90 ของจํานวนเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด                                        
 

 
 
 
ภาพที่ 4.5  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
            และออกพบปะประชาชน 

 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)                          
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                    จากภาพที่ 4.5  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็น การกําหนดการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งและออกพบปะประชาชนของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแจงใหทราบถึงวัน 
เวลา และสถานที่ในการลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
                    สวนเนื้อหาของเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยดานการใหขาวสารทางการเมือง
ทั้งหมดจํานวน 37 เนื้อหา  มีการเผยแพรเนื้อหาในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 19 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 14.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกจํานวน 18 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 100.0 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการ
เมืองในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากที่สุด
จํานวน 20 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 54.05 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตยทั้งหมดรองลงมาคือ ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออก
พบปะประชาชน จํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
และการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวนเทากันอยางละ 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.70 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด  ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยละ 50.34 
ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด  แมวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมี
ในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น  โดยเมื่อแบงออกเปนแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่เนื้อหาของ
พรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คือ การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการ
เมืองและกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน  สวนประเด็นการแจงวัน
เวลาการไปเลือกตั้งนั้น ทั้ง 2 พรรคการเมืองมีเนื้อหาเทากันจํานวน 1 เนื้อหา อยางไรก็ตาม ประเด็น
การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง เนื้อหาของพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 1 เนื้อหา ในขณะที่
ไมมีเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยเลย ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  เนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                        ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 26 23.21 20 54.05 
2.การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง - - 1 2.70 
3.กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 85 75.89 15 40.55 
4.การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 1 0.90 1 2.70 

รวม 112 100.00 37 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการใหขาวสารทางการเมืองในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง อาทิเชน  
                  -  วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548  คณะผูบริหารพรรคประชาธิปตย นําโดย  นาย 
บัญญัติ บรรทัดฐาน หวัหนาพรรค  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และคณะ เดนิทางมาถึงยังสนามกฬีา
เวสน  2 เพื่อลงชื่อสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป    แบบบัญชีรายชื่อ  
จากนั้นเปนการจับสลากเพื่อเลือกหมายเลข ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดหมายเลข 4  โดยนายบัญญัต ิ 
บรรทัดฐานในฐานะหวัหนาพรรคเปนผูจับสลาก  
                    เปนการบรรยายถึงรายละเอียดของเหตุการณทั่วไปของพรรค ซ่ึงมีลักษณะเปนกลาง 
โดยกลาวถึงเหตุการณในวนัลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ                      
       - วันที่ 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยไดมีการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2548 ของพรรคประชาธิปตย โดยมีวาระสําคัญ คือ การเลือก
หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค  พรอมดวยคณะกรรมการบริหารพรรคแทนชุดเกาที่ประกาศ
ลาออกไปกอนหนานี้  ซ่ึงในที่ประชุมไดมีมติกําหนดใหจัดการประชมุใหญในวันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2548 และกําหนดโรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ     
                    เปนการแจงถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญของพรรค เพื่อเลือกหัวหนา
พรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม                  

2) การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง อาทิเชน 
                     -   วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตย ไดแถลงถึงคุณสมบัติของ ส.ส. ระบบเขตวา “ทางพรรคไดพิจารณาผูสมัคร ส.ส. แบบ
แบงเขตเลือกตั้งโดยคํานึงถึงคุณสมบัติหลัก 4 ประการ คือ 1. มีความรูความสามารถ ทั้งที่เกิดจาก
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การศึกษาในระบบและการศึกษาที่ เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน  2.  มีอุดมการณในระบอบ
ประชาธิปไตย  ไมฝกใฝวิธีการหรือแนวคิดเชิงเผด็จการหรือรวบอํานาจแบบผูกขาด 3. เขาใจใน
อุดมการณ แนวทางและปรัชญาการดําเนินงานของพรรคประชาธิปตย 4. มีความผูกผันฉันพี่นองใน
เขตเลือกตั้งนั้นๆ...”   เปนการบรรยายถึงเกณฑในการพิจารณาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบง
เขตของพรรค วาจะตองมีคุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ 

3) กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
                        - วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงกําหนดการปราศรัยใหญ ณ ลานพระบรม
รูปทรงมา โดยมีการบอกถึงวัน เวลา และสถานที่  ในการเริ่มปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
 

 
 

ภาพที่ 4.6  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
                   และออกพบปะประชาชน 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
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4) การแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
                     -  วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงถึงวัน เวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดย
ใชขอความวา “6 กุมภาพันธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา”  
 

 
  

ภาพที่ 4.7  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

 
2.  การแนะนําวิธีการใชสิทธิ   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
2)  การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.8  เปรียบเทียบแบบแผนของการแนะนําวิธีการใชสิทธิผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 3 42.86 4 57.14 7 100.0 
หลัง 3 42.86 4 57.14 7 100.0 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 6 42.86 8 57.14 14 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.8  พบวา  เนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิมีทั้งหมดจํานวน 14 
เนื้อหา  แบงออกเปนการเผยแพรเนื้อหาทั้งในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง โดยมีจํานวนเทากันคือ 
7 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.86 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิ ธีการใชสิทธิทั้งหมด   และเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 57.14 ของจํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใช
สิทธิทั้งหมด 
                    การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา และการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใช
สิทธิเลือกตั้ง  เปนการแสดงถึงลําดับขั้นตอนที่ถูกตองในการไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาและการ
แจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    โดยเนื้อหาการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้งสองพรรคการเมืองไมแตกตางกันมากนัก  
เนื่องจากมีเนื้อหาเฉพาะหนาหลักของเว็บไซตเทานั้นและมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บเพจอื่น เชน 
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    เปนตน 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา ไมคอยมีความแตกตางกันมากนักทั้งประเด็นการแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา
และประเด็นการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
3.  การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

 
ตารางที่ 4.9  เปรียบเทียบแบบแผนของการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 100.0 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 100.0 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 77.73 53 22.27 238 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.9  พบวา  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมี
ทั้งหมดจํานวน 238 เนื้อหา  แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 208  เนื้อหา และชวงหลังการ
เลือกตั้ง 30 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
77.73  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด และเนื้อหาของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.27  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 185 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 159 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 76.44  ของจํานวนเนื้อหาดาน
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 86.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวย
การขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการ
โฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 134 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 72.43 
ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
รองลงมาคือประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหจํานวน 34 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 18.38 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 7.57 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด และการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.62 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทย
ทั้งหมด  ตามลําดับ  
                    จากเนื้อหาของเว็บไซต พรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 53 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.56 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
จูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลัง
การเลือกตั้งจํานวน 4 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 13.33  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขาย
โครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการโฆษณา
ผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 34 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 64.15 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด 
รองลงมาคือ ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงและประเด็นการ
โฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา ซ่ึงมีจํานวนเทากันคือ 9 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.98 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด และประเด็นการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอย
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ละ 1.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด  ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของทั้ง 2 พรรค
การเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปน
รอยละ 55.46  โดยทั้ง 2 พรรคการเมือง ใหความสนใจในเนื้อหาประเด็นการโฆษณาผูสมัครใน
พรรคและภาพลักษณของพรรคเปนอันดับแรก  และใหความสนใจในประเด็นการโฆษณาผลงาน
ของพรรคที่ผานมาเปนอันดับสุดทายเชนกัน สวนอีก 2 ประเด็น ไดแก การโฆษณาเสียงเฉพาะ
กลุมเปาหมาย/ฐานเสียง และการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหนั้น พรรคไทย
รักไทยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ตางกัน โดยมีเนื้อหาประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของ
พรรคที่จะทําใหมากกวาประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง ในขณะที่
พรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ในจํานวนเทากัน ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยและ 
                พรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 134 72.43 34 64.15 
2.การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 14 7.57 9 16.98 
3.การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 34 18.38 9 16.98 
4.การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 3 1.62 1 1.89 

รวม 185 100.00 53 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละประเดน็ของ
เว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี ้

1) การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค อาทิเชน 
                        -  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 นายประชา  มาลีนนท  ไดกลาววา  “มั่นใจวาพรรค
ไทยรักไทยนาจะได ส.ส. ลําปางทั้งจังหวัด  เพราะมีนักการเมืองอาวุโสถึง 3 คน คอยดูแลพื้นที่ จึง
ไมนาเปนหวง... และจากการทําโพลลาสุดของพรรคปรากฏวา  คะแนนสูงสุด  โดยผูสมัครของเรามี
คะแนนนําอยู หากยังเปนอยางนี้ตอไป  เรามีโอกาสชนะสูง”   
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายยุรนันทน  ภมรมนตรี  วาที่ผูสมัคร ส.ส. เขตดิน
แดง  พรรคไทยรักไทยใหสัมภาษณถึงการเลือกตั้งซอม ส.ก. ดินแดง  ที่นางอนงค  เพชรทัต  
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ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยชนะคูแขงจากพรรคประชาธิปตยกวา 5,000 คะแนนวา “ตองขอบคุณ
ทุกคะแนน ที่เลือกนางอนงค  ซ่ึงคะแนนที่ไดสวนหนึ่งมาจากความมุงมั่นของนางอนงค  และมา
จากฐานเสียงเดิมของนายชูพงษ  เพชรทัต ส.ก. ดังนั้นคงตองขอขอบคุณประชาชนแทนนางอนงค
ดวย”    เปนการแสดงถึงคุณสมบัติของผูสมัครในพรรคที่มีเหนือคูแขง 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.8  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                    พรรค 
 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 

 
                    จากภาพที่ 11 แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครอยาง
ละเอียด ประกอบดวย รูปถาย รายช่ือ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ฯ 

2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
                 - วนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี  หัวหนา 
พรรคไทยรักไทย เดินทางไปชวยลูกพรรคหาเสียงที่ จ.เชียงใหม  และใหสัมภาษณวา  ในการหา
เสียงชวงโคงสุดทาย  พรรคไทยรักไทยไมไดปรับกลยุทธใหม  เพียงแตพยายามตรงึพื้นที่ไวไมให
ประชาชนเปลีย่นใจ  สวนทีเ่ชียงใหม  ตนจะไปชวยลูกพรรคหาเสียง  ก็ตั้งความหวงัวาจะได ส.ส. 
ทั้งจังหวดัโดยทั่วไปในสวนของภาคเหนือ  ลูกพรรคไทยรักไทยทุกคนไดเปรียบกวาพรรคอืน่ๆ  
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3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2548  ..นายจกัรภพ  เพ็ญแข  กลาววา “พี่นอง 
ส่ือมวลชนครับ  ผมอยากจะเสริมสักนิดวา  เหตุที่นายกฯ และพรรคไทยรักไทย  มีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องการเสริมสรางทางดานเด็กและเยาวชน  เพราะเราทราบดีวาสังคมตองมี 2 ดาน ใน 4 ปแรกท่ี
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําไดรับความไววางใจจากประชาชนนั้น  เปนการซอมสิ่งที่เปน
สวนฐาน  สวนบกพรองของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของวัตถุ  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  ทําใหมี
การรวมกลุมจัดระบบตางๆ มากขึ้น  พูดงายๆ คือ วัตถุดีแลว  แตใน 4 ปตอไป  ก็เปนเรื่องของจิตใจ
ที่สําคัญ ก็คือ จิตใจของสังคม ที่พาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเรามักจะพูดกัน พูดทุกรัฐบาลวาเด็กและ
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ  แตคราวนี้เปนครั้งแรกที่เราจะไดกระทําตามคําพูดนั้นจริงๆ ดวยการที่
ประกาศวา  แลวเด็กจะเปนอนาคตไดอยางไร  ในโลกที่มีความสับสนวุนวาน  ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ในโลกซึ่งมีส่ิงที่คอยเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็ก เชน ยาเสพติด  
สารเสพติด  เร่ืองของกามารมณ  เร่ืองความรุนแรงตางๆ เหลานี้  แนวนโยบายทั้งหมดที่ ดร. สิริกร  
ไดกรุณาชี้แจงมา ส่ิงสําคัญที่ผมอยากจะขอเสริม  เปนเพียงสวนหนึ่งของกรอบนโยบายทั้งหมด  แต
เปนสิ่งที่สําคัญและเราภูมิใจมาก  ก็คือ อุทยานแหงการเรียนรู...” 
                 -  และในวันเดียวกันนั้น  ดานนางสิริกร  มณีรินทร  ประธานคณะทํางาน 
ดานเด็กและเยาวชน  พรรคไทยรักไทย  พรอมคณะ  รวมแถลงถึงนโยบายดานเด็กและเยาวชนวา  
พรรคไดแบงนโยบายออกเปน 3 ดาน คือ 1) การสรางสังคมปลอดภัย  ผานการผลักดันกฎหมาย
ตอตานอบายมุข  ขจัดยาเสพติดและความรุนแรง  การจัดโซนนิ่งสถานศึกษาไมใหมีแหลงอบายมุข
และสรางความเขมแข็งและอบอุนในครอบครัวโดยรณรงคใหทุกวันอาทิตยเปนวันครอบครัว 2) 
สรางสังคมโอกาส  โดยจะมีการจัดทุนกูยืมใหกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ตั้งแต ปวช. จนถึง
อุดมศึกษา  และใชคืนเมื่อเรียนจนมีงานทํา  จัดตั้งกองทุนเพื่อสําหรับเด็ก  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรค  และเปลี่ยนสถานพินิจใหเปนสถานศึกษาพิเศษเพื่อใหโอกาสแกเยาวชนที่เคยกระทําผิด  
และ 3) การสรางสังคมปญญาและคุณธรรม  โดยพัฒนาคุณภาพเด็กไทยตั้งแตแรกเกิดดวยคาราวาน
สรางเด็กและถุงของขวัญพัฒนาสติปญญาเด็กไทยตามพัฒนาการของสมอง  พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามความถนัด  สงเสริมแหลงเรียนรู ลานกีฬา และพื้นที่ แสดงออกทางความคิดที่
สรางสรรค  เชน การจัดอุทยานการเรียนรู  เปนตน  สงเสริมกิจกรรมและสื่อที่สงเสริมทาง
วัฒนธรรม  โดยมีรูปแบบที่โดนใจเด็กและเยาวชน 
                 -  วันที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2 5 4 8 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  กลาววา “ชวงโคง 
สุดทายกอนการเลือกตั้งภาค กทม. ไดจัดสื่อนโยบายออกมา 2 ดาน คือ 1. ปายหาเสียง  กรุงเทพ
แข็งแรง  โดยเปนการสรางความสุขใหกับคน กทม. 6 ดาน คือ สวนสุขภาพ สังคมปลอดอบายมุข 
โรงเรียนดีๆ ใกลบาน รถไฟฟา 10 เสนทาง  ความสุขของผูสูงอายุ และสุขภาพแข็งแรงครอบครัว
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อบอุน  และ 2. การแจกเสนทางรถไฟฟาที่ครอบคลุมทั้ง กทม. 10 เสนทาง โดยใชคําวา “รถไฟฟา
ผานที่นี้” ภายใตงบประมาณ 5 แสนลานบาท” 
                    - และในชวงหลังการเลือกตั้งคือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ  กลาววา  “กรอบนโยบายของรัฐบาลในอีก 4 ป ขางหนา จะมีจุดเนนที่สําคัญคือ 1) การแกไข
ปญหาความยากจน  ซ่ึงถือเปนเรื่องที่รัฐบาลจะใหความสําคัญมากที่สุด 2) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ใหมีความทันสมัย  และการปรับเปลี่ยนประเทศใหสามารถรองรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  ทั้งเรื่องการคาเสรี  การกดดันใหมีการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม และวิทยาการสมัยใหมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง  3) การวางตําแหนงของประเทศไทยใน
เวทีการคาโลก ….” 

4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา  อาทิเชน 
                 - วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ กลาววา “ประวัติศาสตรดาน 
การเมืองถือเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีกติกาที่ใชในการเลือกตั้ง และรัฐบาลนี้เปน
รัฐบาลชุดแรกที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองพรรคเดียวเกินกึ่งหนึ่งของสภาทําใหเกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองเปนอยางมาก  ทําใหการทํางานเต็มที่สามารถเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เปนประโยชน  
นายกฯ ใชภาวะความเปนผูนําไดเต็มที่  ประวัติศาสตรดานการปกครอง รัฐบาลทําสําเร็จเมื่อ 2 ป ที่
ผานมา โดยการปรับโครงสราง กระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ  นําหนวยงานที่มีความสัมพันธและ
เกี่ยวพันกันมารวมกลุม  เพื่อใหการทํางานเปนองครวมมากกวาแยกสวน  ประวัติศาสตรดาน
เศรษฐกิจที่ไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดดานเศรษฐกิจจากเดิมเนนเรื่องการสงออกและการทองเที่ยว  แต
รัฐบาลนี้ เห็นวา   แนวทางนี้ไม สําคัญและโดดเดนพอ   จึง เพิ่มอีกแนวทางคือ  เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก  คือ เศรษฐกิจแบบรากหญาที่เกี่ยวของกับคนจนคนชนบท  
ซ่ึงคนเหลานี้เปนประชากรสวนใหญของประเทศ  แตเราใชพลังของคนเหลานี้นอย  รัฐบาลจึงให
โอกาสฟนขึ้นมา...” เปนตน 
                 -  เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  กลาววา “...พี่นองครับ  ที ่
ผานมา  รัฐบาลไดทํางานแกปญหาเศรษฐกิจมาก  พี่นองก็เห็นไดชัด  4 ปที่ผานมา รัฐบาลไดสราง
งานขึ้นถึง 4 ลานแปดแสน  รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นถึง 30% เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นอีก 
1.7 ลานลาน  จากเดิมที่ผมเขามาเพียง 4.8  พี่นองที่เคารพครับ  เรามีตัวเลขสงออกเพิ่มขึ้น คือ ขาย
ของเกงขึ้นอีก 1 ลานลานบาท จาก 4 ป ที่ผานมา  ดัชนีตลาดหลักทรัพยวันที่ผมเขาอยู 296 วันนี้อยูที่ 
717 ขึ้นมา 420 ...” 
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                    สําหรับตัวอยางของเนื้อหาในการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละ
ประเด็นของเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย   มีดังนี ้

1) การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
- วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ประธานคณะทํางาน 

กลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  พรรคประชาธิปตย  กลาววา  ขณะนี้มีผูสนใจเขารวมวางนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจกับพรรคประชาธิปตยเปนจํานวนมาก     ทั้งนักธุรกิจรวมถึงอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ อีกกวา 20 คน  เนื่องจากเกรงวารัฐบาลจะมีอํานาจเกินไป 

2) การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา  อาทิเชน 
                     -  วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจริุนทร  กลาวในการปราศรยัวา “อยากให 
ประชาชนเลือก ส.ส. โดยการคํานึงถึงการถวงดุลในสภา  เพื่อใหมีฝายคานที่เขมแข็งตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีได  โดยยึดยุทธศาสตร 201 เสียง และตองการชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการมีรัฐบาลที่
เขมแข็งเกินไปจนกลายเปนเผด็จการรัฐสภา  และมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นตลอด 4 ป ภายใต
การบริหารของพรรคไทยรักไทย...” 
                    -  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  การเสวนา “เศรษฐกิจไทย หลังการเลือกตั้ง”   นํา 
โดย นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ในฐานะคณะทํางานกลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  โดยมีนายอัมรินทร  
คอมันตร  นักธุรกิจการเดินเรือทะเล  และนายประชัย  เล่ียวไพรัตน  เขารวมเสวนาดวยในครั้งนี้  
ประเด็นที่นาสนใจในการเสวนา คือ แนวคิด และทัศนคติของนายอัมรินทร  คอมันตร  ที่ตรงกับ
แนวนโยบายของพรรคประชาธิปตย  ไมวาจะเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเกษตรกรที่จะลางหนี้  เพิ่ม
และกระจายรายไดอยางทั่วถึงใหเกษตรกรไทย  โดยการออกกฎหมายรับผิดชอบหนี้ที่เกิดจากความ
ลมเหลว  จากการดําเนินนโยบายของรัฐ  การทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน  เพื่อลางหนี้  การเพิ่ม
การจางงานในชนบท  เปนตน  ในสวนของการลงนามทําขอตกลงเขตการคาเสรี  หรือ เอฟทีเอกับ
จีน ที่สงผลใหผักผลไมของเกษตรกรชาวไทยขายไมออก  เนื่องจากมีการนําเขาจากจีนในราคาถูก
กวา  นายอัมรินทร  เห็นดวยที่วาถาพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลจะยกเลิกแกไขหามไมใหนําผัก  
ผลไมที่จะสรางผลกระทบใหคนในชาติเขามาในไทย  โดยการทบทวนขอตกลงเอฟทีเอทั้งหมด 
และนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภานั้นเปนเรื่องที่ถูกตอง และควรดําเนินการอยางเรงดวน...” 

3) การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา อาทิเชน 
- วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายอาคม  เองฉวน  ผูสมัคร ส.ส. กระบี่ เขต 1  

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเปดเผยวา  ไดจัดทําเอกสารแผนพับเรื่องพรรค
ประชาธิปตยกับการพัฒนายางพารา  เพื่อใหความรูดานการพัฒนายางพาราในรอบ 100 กวาป  จะทํา
ใหไทยเปนผูนําการผลิตยางอันดับ 1 ของโลก  โดยกลาววา  ป 2547 ไทยสงออกยางอันดับ 1 ของ
โลก ปริมาณ 2.7 ลานตัน  โดยจีนนําเขา 7.5 แสนตัน มาเลเซีย 6 แสนตัน ญี่ปุน 5.4 แสนตัน และ
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คาดวาป 2548 ไทยจะสงออกยาง 3 ลานตัน  โดยราคาจะปรับตัวระหวางกิโลกรัม 45-48 บาท  ทั้งนี้
ตองเรงทํานิคมอุตสาหกรรมยางพาราใหเสร็จสมบูรณ  บทบาทของบริษัทรวมมือยาง  3 ประเทศ  
และบทบาทตลาดสินคาเกษตรลวงหนาที่ซ้ือขายยางแผนรมควันใหมีความสําคัญของโลกและการ
จัดตั้งการยางแหงประเทศไทยใหแลวเสร็จภายในป 2548 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.9   ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                     พรรค 

ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
 

                    จากภาพที่ 4.9  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครภายใน
พรรคอยางละเอียด โดยรายชื่อของผูสมัครจะสามารถลิงคตอไปยังภาพถาย ประวัติการศึกษาและ
ประสบการณทํางานของผูสมัครรับเลือกตั้งได  
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4.  การโจมตี   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง 
2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบแบบแผนของการโจมตีผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 49 44.55 61 55.45 110 100.0 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 100.0 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 43.04 90 56.96 158 100.0 

 
                    จากตารางที่ 4.11  พบวา  เนื้อหาดานการโจมตีมีทั้งหมดจํานวน 158 เนื้อหา  แบง
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 110  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 48 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 43.04 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การโจมตีทั้งหมด  และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
56.96 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 68 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 44.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 19 เนือ้หา 
คิดเปนรอยละ 39.58  ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 39 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
57.35 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.06 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด ประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 11 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.18 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นการโจมตี
คุณสมบัติของผูสมัครจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 4.41 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของ
พรรคไทยรักไทยทั้งหมด ตามลําดับ  
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                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 90 เนื้อหา   เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 61 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 55.45 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 29 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 60.42 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการ
เลือกตั้งโดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 65 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 72.22 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 10 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 11.11 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของ
พรรคประชาธิปตยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทย คิดเปนรอยละ 13.92 โดยเนื้อหาของทั้ง 2 
พรรคการเมืองมุงประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคเปนสวนใหญ รองลงมาคือ การโจมตี
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาการโจมตีนโยบายหาเสียงในจํานวน
ที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงถือวาทั้ง 2 พรรค ใชเนื้อหาในการโจมตีคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม พรรค
ประชาธิปตยไมมีเนื้อหาในประเด็นการโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร ในขณะที่พรรคไทยรักไทยเอง
มีเนื้อหาเพียงจํานวนเล็กนอย ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  เนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การโจมตี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโจมตีนโยบายการหาเสียง 11 16.18 10 11.11 
2.การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 3 4.41 -  
3.การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 39 57.35 65 72.22 
4.การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 15 22.06 15 16.67 

รวม 68 100.0 90 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการโจมตีในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึง  กรณีพรรคประชาธิปตยออกแคมเปญ 201 เสียงวา  “การแขงขันทางการเมืองแตละ
พรรคตองบอกประชาชนใหชัดเจนวาจะนําเสนออะไรใหประชาชนแมเสนอตัวเปนฝายคานก็ตาม..” 

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    96 

                 -  วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย กลาววา “ทั้งนี้เชื่อวาแคมเปญของพรรคประชาธิปตย  201 เสียง เพื่อตรวจสอบนั้น ไมใช
ประเด็นที่ประชาชนสนใจ  เพราะประชาชนสนใจเรื่องปากทองมากกวา  แคมเปญดังกลาวจึงเปน
เพียงเกมการเมือง  หรือวาระทางการเมืองไมใชเพื่อบานเมือง” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  แกนนําพรรคไทยรกั 
ไทย กลาววา  “มาตรการ 201 เสียงของพรรคประชาธิปตยบรรลุผลไดยาก และที่มีการเสนอ
มาตรการรายวัน  แสดงถึงความสับสนในตัวเอง  นาจะจัดระเบียบตัวเองกอน  ที่ผานมาพรรค
ประชาธิปตยมีชองทางและตรวจสอบรัฐบาลหลายครั้ง แตไมเคยเปนผล  ดังนั้น  การขอ 201 เสียง 
เพื่อตรวจสอบรัฐบาลไดเปนขออางมากกวา” 

2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร อาทิเชน 
                 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน   ผูสมัคร ส.ส. สุราษฎรธานี   
เขต 1 พรรคไทยรักไทย  กลาววา  คุณสมบัติของนายโกเมศ  ขวัญเมือง  ผูสมัครของพรรค
ประชาธิปตย   ที่มีขอมูลอยูในเว็บไซตของ กกต. วา เปนผูที่เสียสิทธิ์  เกรงวา  กกต. ในทองถ่ิน
อาจจะเขาชวยเหลือ  เพราะวา นายชูศักดิ์  เอกเพชร  ประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.สุราษฎรธานี  กับ
นายโกเมศ  เคยเปนกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  ตนเองจึงไดยื่นหนังสือไป
ยัง กกต. กลางใหตรวจสอบมายัง กกต. จังหวัดอีกครั้งวา  เปนการชวยเหลือกันหรือไม  และควรนํา
หลักฐานออกมาแสดงใหประชาชนเห็นดวย 

3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่14  มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ทักษณิ กลาววา “คูแขงของพรรคในภาค 
กลางคือพรรคชาติไทย  แมวาผมจะอยูถนนเดียวกันกับนายบรรหาร  (ศิลปะอาชา) คือ จรัญสนิท
วงศ  และแมวาผมกับนายบรรหารจะสนิทกันมาก  ผมก็ตองเชียร ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย  จะไป
เชียร ส.ส. ของพรรคชาติไทยคงไมถนัด  เพราะ ส.ส. ไทยรักไทยผมสั่งไดถนัดกวา  ...และผมยิ่ง
ทํางานยิ่งรูสึกวาตัวเองหนุมขึ้น  เพราะไดพลังจากประชาชนเปนกําลัง  และอยางนอยผมก็หนุมกวา
นายบรรหาร หัวหนาพรรคชาติไทย  เอาแคความหนุมก็ชนะแลว  ยังไมนับความหลอ  ไมนับความ
สูงอีกตางหาก” 
                 -  และในวนัเดียวกันนั้น  นายปองพล  อดิเรกสาร  ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรค 
ไทยรักไทย กลาววา “... ถึงเวลาแลวที่สุพรรณบุรี ตองเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เพราะที่ผานมาทุก
คนมองเห็นภาพแลววา  การเมืองที่ผูกขาดไดไปสรางความมั่งคั่งใหคนกลุมหนึ่ง  ลามไปถึงการเขา
ไปสรางฐานอํานาจครอบงําวงการราชการ  ถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคที่มากมายสวยงาม
ในสุพรรณบุรีลวนเปนเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งสิ้น  ทุกโครงการเกิดตามแผนพัฒนา
แหงชาติตามกระบวนการของรัฐบาลอยูแลว  แตส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมีผูฉกฉวยโอกาสนําเอาไปหา
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ความดีความชอบวาเปนโครงการของกลุมตนเอง  ตักตวงผลประโยชนในโครงการยังไมพอ  ยัง
สรางคานิยมใหประชาชนสําคัญผิดวาตองเปนหนี้บุญคุณเสียอีก   สรุปแลวผมวาระบบ
สาธารณูปโภคที่ผุดขึ้นในสุพรรณบุรีราวดอกเห็น  ไมไดสรางความอยูดีกินดีขึ้นกับคนสุพรรณบุรี
เทาใดนัก  เพราะภาพรวมสวนใหญยังไมคอยพอกินเหมือนเดิม  จะไดเพียงความสะดวกสบายเล็กๆ 
นอยๆ จากโครงการเทานั้น  เพราะความร่ํารวยไปตกกับผูมีอํานาจและผูรับเหมาอยางสิ้นเชิง” 
                 -  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  เดินทางไปเปดปราศรัยยอยที่ 
ลานอเนกประสงค  ตลาดหมูบานธนสิน  เขตบึงกุม กลาววา “พรรคไทยรักไทยมีความชัดเจนในตัว
หัวหนาพรรค  ตางจากพรรคอื่นที่ยังไมรูวาใครเปนหัวหนากันแน เชน ประชาธิปตยถาถูกกฎหมายก็
คือ นายบัญญัติ  แตถาลงใตก็เปนนายชวน หลีกภัย  หากหาเสียงใน กทม. ก็จะชูประเภทหลอๆ คือ 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  สวนพรรคชาติไทยหลายคนหลงคิดวาหัวหนาพรรคคือ  นายชูวิทย  กมล
วิศิษฎ  สวนพรรคมหาชนเห็นนายอเนก  เหลาธรรมทัศน  ชูกําปนขวา  พล.ต. สนั่น  ขจรประศาสน 
ชูกําปนซาย  วันดีคืนดี  ทั้งคูดอดไปชนไวนกับนายวัฒนา  อัศวเหม  อยางนี้ใครเปนหัวหนาพรรค
กันแน” 
                 -  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  กลาววา “เปนยุทธการ 
ขมขวัญของพรรคประชาธิปตย   โดยเอาขาราชการประจํามาเปนเหยื่อในการโจมตีคูแขง  เปนการ
ขมขูขาราชการใหกลัวรวมทั้งใหประชาชนตื่นตกใจ  ซ่ึงเปนนิสัยของฝายคานไปแลว  แตพรรคไทย
รักไทยไมเคยกลัว  วันนี้พรรคประชาธิปตยเลนบทยักษ  แตเปนยักษที่ไมมีกระบองขมขูใหกลัว  แต
หลักฐานไมมี  ซ่ึงนายเนวินไดช้ีแจงไปแลววา  เรื่องนี้ไมมีอะไร เปนการพูดคุยตามหนาที่เทานั้น  
การที่พรรคประชาธิปตยออกมาระบุวามีหลักฐานนั้น ไมเปนจริง  เพราะอาจเปนหลักฐานชิ้น
เดียวกับวีซีดีตากใบที่นายธานินทร  ใจสมุทร  นําไปแจกใหกับชาวบานตอนหาเสียงซึ่งผลออกมา
เปนสิ่งผิดกฎหมาย  เพราะพวกนี้เปนพวกที่สะสมของผิดกฎหมายอยูแลว  ดังนั้น  หลักฐานก็คงเปน
หลักฐานเท็จดวย  วันนี้พรรคประชาธิปตยสูญเสียการทรงตัว  เพราะน้ําในหูไมเทากัน” 

4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาทิเชน 
 -  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ   โฆษกพรรคไทยรัก 

ไทย กลาววา  จากการเลือกตั้งลวงหนา   พบวามีปญหาไมชอบมาพากลใน 2-3 เขต เชน เขตคันนา
ยาว และสะพานสูง  เกรงวาหากเก็บหีบเลือกตั้งไวที่สํานักงานเขต  อาจเกิดปญหาได  ขอเสนอ
เปลี่ยนสถานที่เก็บมาไวที่สถานีตํารวจแทนเพราะที่ผานมาจะเห็นวา นายอภิรักษ  โกษะโยธิน  ผูวา
ฯ กทม. วางตัวไมเปนกลาง อยากให  กกต. จับตาพื้นที่เลือกตั้งใน กทม. เปนพิเศษ” 
                    สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการโจมตี ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   มีดังนี้  
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1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                  -  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบูรณัชย  สมุทรรักษ  รองโฆษกพรรค 
ประชาธิปตย  กลาวถึง  กรณีที่นายกขึ้นกลาวบนเวทีปราศรัยวา  จะดูแลสวัสดิภาพทหารใหดีขึ้น  
โดยมีคําพูดของนายกที่กลาววา  ตอนนี้ผมขอทึกทักเลย  ถาเลือกผมตอ  ขาราชการทหารสบายใจได
เลยวา  ถาเศรษฐกิจแข็งแรงอีก 4 ปขางหนา  จะขึ้นเงินเดือนขาราชการอีก 2 รอบ  ฉะนั้นวันที่ 6 
ก.พ. ขอใหเลือกพรรคไทยรักไทย  ทางพรรคเห็นวา  คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งควรจะ
พิจารณาวาเปนการกระทําที่ละเมิดมาตรา 44 แหง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ในกรณีสัญญาวาจะให
หรือไม 
                  -  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  หัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย  ใหสัมภาษณถึงกรณีที่พรรคไทยรักไทย ลดเปา ส.ส. ในภาคอีสานเหลือ 120 คนวา 
ความจริงพรรคไทยรักไทยนาจะลดลงมากกวาเดิม  หาก 4 ปที่ผานมา  รัฐบาลไมสรางภาพเกินจริง
และยอมรับวา  มีปญหามาก  คนจนยังเยอะ และมีคนเปนหนี้มากขึ้น  เปาหมายของพรรคไทยรัก
ไทย  คือ ภาคอีสาน  การจะไดที่นั่งเพิ่มคงจะไมมี   แมแตในพื้นที่ภาคเหนือที่เปนบานเกิดของ
นายกฯ เอง ก็อาจจะไมไดที่นั่งเพิ่มขึ้น  เพราะเกษตรกรในภาคเหนือไดรับความเดือดรอน ราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ซ่ึงเปนผลมาจากการทําเอฟทีเอกับประเทศจีน” 
                  - วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548  พีระพนัธ  สาลีรัฐวิภาค   ผูอํานวยการเลือกตั้ง  
กทม. ของพรรคประชาธิปตย  กลาวถึง  การที่พรรคไทยรักไทยประกาศกวาดคะแนนใหไดถึง 400 
เสียง โดยอางวา  เพื่อเสถียรภาพทางการเมือง  และความเขมแข็งของรัฐบาล  โดยไมคํานึงถึงระบบ
ตรวจสอบถวงดุลจากฝายคานวา ... นายกฯ ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัว
สูญเสียความมั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ  จึงตองการยึดไวอยางสมบูรณ 

2) การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ  ผูสมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ 
เขต 5 (ปทุมวัน-ราชเทวี) เปดตัวหนังสือ “ใครวา....คนรวยไมโกง (เรื่องจริง)” โดยกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจัดทําหนังสือเลมนี้วา  หลังจากที่ตนไดทํางานในฐานะฝายตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลชุดนี้ชวง 4 ป  ผลของการทํางานมักจะออกมาในลักษณะที่พูดไปแลวก็หายไป
เฉยๆ ตนจึงรวบรวมขอมูลการทุจริตเหลานั้นมาจัดทําเปนหนังสือที่สามารถอานแลวเขาใจถึงการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น  ซ่ึงทุกเรื่องจะมีเอกสารหลักฐานทางราชการประกอบทั้งหมด...ขอมูลในหนังสือเลม
นี้  เปนเพียงจุดเริ่มตนที่อยากจะใหผูอานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบผูนําของเรา  ซ่ึงเราจะได
เห็นภาพที่แทจริงวากลุมคนเหลานี้เปนอยางไรมากกวาภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากระบบการตลาดที่เขา
ใชกันอยูและตองบอกวาเมื่ออานแลวอยาทอแท  เพราะการตัดสินใจเลือกผูนํานั้นยังอยูในมือของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
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                 -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตยกลาววา “ไดมคีวามพยายามเขาไปแทรกแซงสื่อ  จะเหน็ไดวาเมื่อวาน (10 ม.ค. 48) 
กอนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัรุงขึ้น  ไดมีการจัดกจิกรรมถายทอดทางสถานีโทรทัศน
ชอง 11 ซ่ึงเรื่องราวการถายทอดสดไมไดเกี่ยวของกับการประชุม ครม. แตอยางใด  แตรัฐบาลนี้ได
ใชอํานาจรัฐทีต่นเองมีอยูส่ังการใหมกีารถายทอดสด  เพื่อที่จะหาเสียงสรางความนิยมทางการเมือง
เพิ่มคะแนนเสยีงในการเลือกตั้งมากกวาที่จะเผยแพรผลงานของรัฐบาลปกติ...” 
                 -  วันที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาววา “ตั้งแตมี 
พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. ที่ผานมา  พรรคพบวารัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไมมีผูนําประเทศคนใดเคยทํามากอน คือ การฉกฉวย
โอกาส เวลา สถานที่บริหารราชการแผนดินและงบประมาณของรัฐเอื้อประโยชนหาเสียงพรรค
การเมืองของตนอยางโจงแจงโดยไมละอายฟาดิน  โดย 6 พฤติกรรมที่เห็นชัดแจง คือ  1) การใชส่ือ
ของรัฐหาเสียงประชาสัมพันธผลงานของตนเอง  โดยนํารัฐมนตรีมาออกรายการทีวีทุกวัน 2) การใช
กลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง 3) การแทรกแซงสื่อ 4) ใชวิธีการบล็อกหัวคะแนน  โดยการสง
รัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยไปคางตามบานกํานันผูใหญบาน  5) การสรางคานิยมที่ผิด   โดยเมื่อ
วันเด็กแหงชาติที่ผานมา  นายกฯ  ฉวยโอกาสใหโอวาทสรางคานิยมที่ ผิดแก เยาวชนและ
วิพากษวิจารณพรรคการเมืองคูแขง และ 6) ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการที่มีสวนไดสวนเสียใน
การเลือกตั้ง  เพื่อเอ้ือประโยชนตอการหาเสียงใหรัฐบาล 

3)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน 
                 -  วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาวถึง “กรณทีี่ 
กองทัพอากาศไดยกหองทํางานชั้น 2 ในสํานักงานผูบังคับการ  ทหารอากาศดอนเมือง  ใชเปนศูนย
ประสานงานเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย  เขตดอนเมือง ปรากฏวา หองดังกลาวนี้ มีเจาหนาที่ของ
พรรคไทยรักไทยนั่งทํางานอยู และไดเร่ิมปฏิบัติการมากวา 2 สัปดาห ...”  
                 -  วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2548  โฆษกพรรคประชาธิปตย กลาวถึง “กรณีที่นาย 
จักรวาล  วรรณาวงศ  ผูสมัครเขต 2 พรรคประชาธิปตย จังหวัดเชียงใหม ถูก กกต. ทองถ่ินเพิกสิทธิ
การลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  องคกรอิสระที่มีหนาที่ดูแลการเลือกตั้งไมมีสุจริตเที่ยง
ธรรม ความไมเปนอิสระขององคกรอิสระ (กกต.) ทําใหผูสมัครของพรรคประชาธิปตยอาจสูญเสีย
โอกาสเปนผูแทนรับใชประชาชน..” 
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5.  การกลาวแก  
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบแบบแผนของการกลาวแกผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 100.0 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 100.0 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 61.19 26 38.81 67 100.0 

 
                    จากตารางที่ 1 4 . 3   พบวา เนื้อหาดานการกลาวแกมีทั้งหมดจํานวน 67 เนื้อหา แบง 
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 45  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 22 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 61.19 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การกลาวแกทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
38.81  ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 41 เนื้อหา 
เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 27 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 60.0 ของ
เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้ง
จํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 63.64  ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวง
หลังการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 23 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 56.10 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาว
แกของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล
จํานวน 18 เนื้อหา  ตามลําดับ   
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 26 เนื้อหา มี
เนื้อหาการเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 18 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.0 ของเนื้อหาดานการ
กลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 8 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 36.36 ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
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53.85 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
ปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 12 เนื้อหา ของ
จํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการกลาวแกของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหา
ของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยล 22.39 ของจํานวน
เนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด โดยท้ัง 2 พรรค จะมีเนื้อหาในประเด็นการปกปองบุคคลหรือ
ผลงานของบุคคลมากกวาเนื้อหาประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรค ที่มีจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค ดังตารางที่4.14 
 
ตารางที่ 4.14  เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                       ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การกลาวแก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 23 56.10 14 53.85 
2.การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
18 

 
43.90 

 
12 

 
46.15 

รวม 41 100.00 26 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการกลาวแกในแตละประเด็นของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทย ดังนี้ 

1) การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล  อาทิเชน 
-  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  น.ส. ศุภมาส ผูสมัครพรรคไทยรักไทย กลาววา  

“...หลังจากที่ทุกพรรคเปดตัวผูสมัคร ส.ส. ดันถูกเลนงานดวยวิชามารหลายอยาง  ตั้งแตการปลอย
ขาวและการแจกใบปลิวใสรายปายสี ปาหินใสรถของทีมงานระหวางลงพื้นที่  ทําลายปายหาเสียง  
เสนอเงินลอใจทีมงานและใชกลยุทธหลอกลอคนมาขอสิ่งของที่สํานักงาน  เพื่อใหทําผิดกฎหมาย  
บางครั้งรูสึกเหนื่อยที่ตองตอสูกับวิชามารและเกมใตดินเหลานี้  เพราะที่ผานมาจะยึดผลงานและกฎ
กติกามาตลอด  ขนาดมีคนเคยแนะนําวาใหใชวิชามารเลนงานกลับคืนไปบาง  แตดิฉันไมไดทํา  
เพราะตั้งใจที่จะทําการเมืองแนวใหมแขงขันกันที่ผลงานดีกวา” 
                       - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายการณุ  โหสกุล  ผูสมัคร ส.ส. กทม. เขตดอน 
เมือง  พรรคไทยรักไทย  กลาวถึง  “พรรคประชาธิปตยระบุมีการเปดศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย เขต 2 ดอนเมือง  บนหองทํางานชั้น 2 ของผูบังคับการทหารอากาศวา ไมเปน
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ความจริง  ตนมีศูนยประสานงานที่สะดวกสบายใหญโตอยูแลว  จึงไมจําเปนตองใชสถานที่ราชการ
...” 

2) การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
อาทิเชน 
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  หวัหนาพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึงการจัดวาง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อที่แกนนํากลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ  เทียน
ทอง  แสดงความไมพอใจวา  “จริงๆ แลวไมมีอะไรมาก  เพราะเปนการแบงกันไปทํางาน  บาง
คนทํางานมาก 4 ปแลว ก็ใหคนอื่นไปทําบาง  ตัวเองไปทําหนาที่อ่ืน ถามุงมั่นจริง ทําหนาที่อะไรก็
ได  ขอใหพรรคเขมแข็งเพื่อทํางานใหประชาชนไดคิดแคนั้น  แตถาคิดวาตัวเอง ตัวเอง แลวก็ตัวเอง 
ตรงนี้ไมเหมาะ…” 
                        -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผูส่ือขาวถามวา “กลุมตางๆ ยังคงออกมา 
สนับสนุน ผลักดันใหแกนนํากลุมขึ้นเปนรัฐมนตรี   กระทั่งดูเหมือนเกิดความขัดแยงขึ้นในพรรค 
หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาววา ไมมีอะไรหรอก มันก็เสนอความคิดเห็นกันเปนเรื่องธรรมดา  
รับรองไมมี  พรรคไทยรักไทยไมมีแรงกดดันใดๆ แตการเสนอความคิดเห็นมันเปนการโยนความ
คิดเห็นกันทางอากาศเยอะไปหนอยเทานั้นเอง  วาคนนี้จะเหมาะ คนนี้ก็เชียรกัน  เปนเรื่องธรรมดา  
บางทีก็ชอบเชียรกันเอง” 

 
  สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการกลาวแก ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค

ประชาธิปตย มีดังนี้ 
1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลอาทิเชน 

                 -  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นาย 
ประดิษฐ   ภัทรประสิทธ  ออกโรงแจงขอเท็จริง กรณีการกอสรางรถไฟรางคู  ระบุ “เปนโครงการ
ตอเนื่องจากรัฐบาลชุดกอน  ช้ีเรื่องนี้เปนการดิสเครดิตตนกอนเลือกตั้ง  ยืนยัน พรอมชี้แจงทุกเวที
...” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจุรินทร  ลักษณวิศษิฎ  รองหัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย ใหสัมภาษณถึงกรณีสติ๊กเกอรที่มีขาวพาดพิง  โดนกลาวย้ําอีกครั้งวา “1. ตนไมไดทํา 
2. แมแตคิดก็ไมเคยคิด และ 3. ไมเคยส่ังใหใครทําหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น และใน
สวนของพรรคนั้นก็ไมมีนโยบายใหใครทําสติ๊กเกอรในลักษณะดังกลาว” 

2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิเชน 
                  - วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์  เลขาธิการพรรค  
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กลาววา “ ขณะนี้ไดมีความพยายามในการสรางความสับสน และความเขาใจผิดใหกับประชาชนวา
พรรคประชาธิปตยหลอกลวงประชาชน ในการหาเสียงไปเสนอตัวเปนรัฐบาล ในการหาเสียงกบัพี่
นองตางจังหวดั และเสนอตวัเปนฝายคานกับพี่นองชาว กทม. ตนขอเรียนวา นั้นเปนความพยายาม
ของพรรคการเมืองที่ไมหวังดีใชวิธีการบิดเบือนและสรางความสับสนใหเกิดขึ้น เพือ่ประโยชนทาง
การเมืองของพรรคเอง...” 
                   - วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  รักษาการหัวหนาพรรคประชาธิปตย อภสิิทธิ์   
เวชชาชีวะ  ยันไมมีโผตําแหนงหลักในพรรคและพรอมที่จะทํางานกับคนที่ที่ประชุมเห็นวา
เหมาะสม  เชื่อจะสามารถทํางานปนกันได ระหวางคนมีประสบการณกับคนรุนใหมไฟแรง 
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 
                  งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 มี
วัตถุประสงคการวิจยั ดังนี ้  
                    1. เพื่อศึกษารูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรค 
                        ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 
 
                    การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตีความขอมูล (Interpretation) 
 
สรุปผลการวิจัย  
                    ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน  คือ ในสวนแรกเปนการวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซต
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  ไดแก  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซต
พรรคการเมืองไทย  ลักษณะขอมูลในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเวบ็และโครงสราง
ของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) สําหรับสวนที่สองเปนการวิเคราะหแนว
ทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย   
 
1. รูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จัดอยูในกลุมของเว็บไซต
เพื่อการประชาสัมพันธหนวยงานหรือองคกร ตามการแบงประเภทเว็บไซตของ ธนพร จนิโต 
(2545) โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจากพรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่
เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail) บริการ
กระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board)  
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
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หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหัวหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ เกีย่วกับพรรค นโยบายพรรค หวัหนาพรรค คณะกรรมการประชาสัมพันธ 
ภาพกจิกรรม ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) คนหาสมาชิก ไทยรักไทยอีเมล ติดตอ
พรรค แนะนําหนังสือ วีดีโอขาว THAI RAK THAI PARTY POLICY นโยบายหาเสียง ขาวกอง
โฆษก ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. กําหนดการหาเสียงเลือกตัง้ ขาวผูสมัครวันนี้ ภาพการ
รณรงคหาเสียง ผลงานรัฐบาล รวมบทความ สารไทยรักไทย บทสัมภาษณ คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง แบบหนังสือแจงเหตุ  ผลการ
เลือกตั้ง  แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหวัหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ ประวตัิพรรค อุดมการณพรรค เกีย่วกับพรรค สงจดหมายถึงส.ส. ติดตอพรรค 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) นโยบาย ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน ประชาธิปตย
Online เสียงประชาชน เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี ชําแหละนโยบายรัฐบาล สมัครสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย แวดวงประชาธิปตย ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่มเยียน สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (www.ect.go.th) การเลือกตั้งลวงหนาภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. การเลือกตั้ง
ลวงหนานอกเขตจังหวดัสํานักงานกกต. การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแจงวนัเวลาใน
การไปใชสิทธิเลือกตั้ง ขอเท็จจริงรถไฟรางคู ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย ขาวเดน
ประเด็นรอน ขาวการเลือกตัง้’48 รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.  เก็บขาวมาเลาตอ  กิจกรรม
ประชาสัมพันธ  สารประชาธิปตย 
 
                    การศึกษาถึงรูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย ผูวิจัยไดแบงประเด็นการศึกษา
ออกเปน 4 ประเด็น ไดแก ลักษณะขอมลูในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเว็บ และ
โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) 
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                    1. ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                        เปนขอมูลหลักในเว็บไซต ที่ผูใชมักจะคาดหวังถึงเมื่อเขาไปในเว็บไซตหนึ่งๆ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีลักษณะของขอมูลในเว็บไซต
ปรากฎครบถวน สามารถแบงไดเปน 5 สวน คือ 
                        1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the company)  
                            ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ
ของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ และเปนขอมูลที่ชวยใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูล ที่มีรายละเอียดเกีย่วของกันนําเสนอไวในหวัขอหลัก
เดียวกัน ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับ
ประวัติพรรคและอุดมการณพรรคเปนหัวขอหลัก 
                        2) รายละเอยีดผลิตภัณฑ (Product information)  
                            เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปน ตัวสินคาในทางการเมือง และขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนจุดขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
กอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัวผูสมัคร  
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                        3) ขาวความคบืหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases)  
                            เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทมี
โฆษกของพรรคหรือจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลขาวสาร ของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
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                        4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions)  
                            เปนสวนทีร่วบรวมคําถามและคําตอบเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสาร
ความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอกพรรค ที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบได
อยางสะดวก 
                            ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนยิมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชม ในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) เปนที่รวบรวมคําถาม
และคําตอบ 
                        5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information)  
                            เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทายที่จะชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจาก
ผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรง เมื่อมีคําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
 
                    2. องคประกอบหนาเว็บ 
                        เปนสวนที่ชวยดึงดดูใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และชวยในการสื่อความหมายของ
เนื้อหา นอกจากนีย้ังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซต จากการศึกษาใน
คร้ังนี้ พบวา พรรคไทยรกัไทยและพรรคประชาธิปตยมีองคประกอบที่สําคัญในหนาเว็บครบถวน
เหมือนกนั โดยจะแตกตางกันบางในบางสวนของรายละเอียดของรูปแบบโลโกพรรคและสีที่ใช
ประกอบหนาโฮมเพจ แบงไดเปน 5 สวนคือ 
                        1) โลโก (Logo) 
                            ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย จากการศึกษาพบวา โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัว
อักษรไทย “ท” และโลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณบีีบมวยผม โดยท้ังสองพรรค
ไดจัดวางตําแหนงของโลโกไวตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 
                        2) เมนูหลัก (Link Menu)  
                            เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหวัขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่
นาสนใจที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดียวกันหรอื
เว็บไซตอ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทาง
พรรค, บริการกระดานแสดงความคิดเหน็ จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง 
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เปนรูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจัดวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) 
และดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                        3) โฆษณา (Banner)  
                            เปนสวนทีถู่กนํามาใชในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                        4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)  
                            เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถงึ
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                            สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                        5) สี (Colors)  
                            เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดดูความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสีได
อยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยเลือกใชสีน้ําเงินแดง
ขาว ซ่ึงเปนสปีระจําพรรคเปนโทนสีหลักประจําเว็บไซต ขณะทีพ่รรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟาขาว 
ซ่ึงเปนสีประจาํพรรคเปนโทนสีหลักเชนกนั  
 
                    3. การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                        เปนการจัดวางตําแหนงขององคประกอบ หรือขอมูลในสวนตางๆใหเปนสัดสวน
และมีระเบยีบ เพื่อแสดงถงึลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่นาสนใจ และตองการใหผูเขาชมไดรับ 
นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน แบงไดเปน 3 สวนคือ สวนหวัของหนา (Page 
Header) สวนของเนื้อหา (Page Body) และสวนทายของหนา (Page Footer) จากการศึกษาในครั้งนี้
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พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีความเหมือนกนัในการจัดวางตําแหนงของ
องคประกอบตางๆใหเปนสดัสวนและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชม แตแตกตางกันที่รูปแบบ
โครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจดัเปนแบบ 2 สวนการใชงาน  ขณะที่พรรคประชาธิปตย
จัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน 
 
                    4. โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสมัพันธ (Interactivity) 
                        การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวิจยันี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” พบวาองคประกอบของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปน
ส่ือปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ Ha and James ใน 5 มติิดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอ
กัน(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวม
ขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก (Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                        1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                            เปนมิติหนึง่ของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถติดตอกับ
ผูอ่ืนและขอมลูอ่ืนไดทั่วโลก จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย มีความเหมอืนกันในดานของการนําเอาคุณลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยาง
เต็มที่ โดยมทีัง้ลักษณะที่เปนขอความหลายมิติ (Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงใน
ลักษณะรูปภาพและตวัอักษร ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของ
พรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได  
                        2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและที่อยูของพรรค เปนชอง
ทางการสื่อสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยมีเหมอืนกัน โดยเปนการเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค สวนชองทางการสื่อสารที่แตกตาง
กันคือ การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือในหวัขอ ‘เสียงประชาชน’ 
ของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงพรรคไทยรักไทยไมปรากฎเนือ้หาในสวนนี ้
                        3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                            การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือ
ดั้งเดิม จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตยมีความ
เหมือนกนัในดานของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาได
วา การใชระบบการเปนสมาชิก (Membership) ของเวบ็ไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงค
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เพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ให
เกิดขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตนั่นเอง 
                        4) ทางเลือก (Choice)  
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยมี
ความแตกตางกับพรรคประชาธิปตยในลักษณะของการนําเสนอทางเลือกในดานของภาษาใหกับผู
เขาชม โดยอยูในหวัขอ ‘THAI RAK THAI PARTY POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั
นโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคในรูปแบบของภาษาองักฤษ ซ่ึงพรรคประชาธิปตย
ไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้         
                        5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                            ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึง่ ที่จะชวยดึงให
ผูเขาชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษา
พบวา พรรคไทยรักไทยมีความแตกตางกบัพรรคประชาธิปตยในรูปแบบของการใชเสียง ‘เพลง’ 
ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนือ้หาเกีย่วกับการ
รณรงคหาเสียง ถือเปนเครื่องมือในการกระตุนความสนใจจากผูชมใหกลับเขามาชมเว็บไซตอีก ซ่ึง
พรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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2. แนวทางการรณรงคหาเสยีงเลือกตั้ง 
                    ผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตยตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548  
พบวา  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดยเนื้อหาสวน
ใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 25.24  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 149 เนื้อหา
คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาท้ังหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธิจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ตามลําดับ  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรัก
ไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาหลักของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 214 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา โดยภาพรวมพรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไป ป พ.ศ. 2548 มากกวาพรรคประชาธิปตยประมาณ 2 เทา   
 เมื่อแบงออกเปนแตละพรรคการเมือง จะเห็นไดวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหา
ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
44.90 รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 9.95 และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.46  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการโจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 42.06 รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
17.29 ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73ตามลําดับ 
                    จากผลการวิเคราะหจึงสรุปไดวา  เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหาประเด็นการจงู
ใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหา
ประเด็นการโจมตีมากที่สุด  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดที่กลาววาพรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลเดิมจะ
มีการนําเสนอสารการณรงคหาเสียงที่มีลักษณะเปนการจูงใจมากกวาพรรคการเมืองที่เปนฝายคาน
เดิม  ขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่เปนฝายคานเองก็จะมีการนําเสนอสารการรณรงคหาเสียงที่เปน
การโจมตีมากกวาลักษณะอื่น ๆ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอแยกอภิปราย (discussion) ออกเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ ในสวนของรูปแบบเว็บไซตของพรรคการเมือง  และในสวนของการณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานเว็บไซตของพรรคการเมือง ซ่ึงในที่นี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพรรคไทยรัก
ไทยกับพรรคประชาธิปตย โดยมีรายละเอียดในการอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับตอไปนี้  

 
                 1) รูปแบบเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาในแงของการออกแบบเว็บไซตพบวา การ
จัดระบบขอมูลลงในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย ประกอบดวยสวนตางๆ 
ของขอมูลครบถวนตามหลักของการออกแบบเว็บไซต ทั้งนี้ ธวัชชัย  ศรีสุเทพ (2544) ไดเสนอแนะ
วา  ขอมูลหลักที่ควรบรรจุอยูในเว็บไซตประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ( about the 
company) 2)  รายละเอียดผลิตภัณฑ (product information)  3) ขาวคราวความคืบหนาหรือขาวจาก
ส่ือมวลชน  (news / press release)  4) คําถามยอดนิยม (frequently asked question)  และ 5) ขอมูล
ในการติดตอ  (contact information)  ซ่ึงขอมูลหลักที่พรรคการเมืองทั้งสองบรรจุลงในเว็บไซตตาง
มีเนื้อหาครบถวนตามหลักการการออกแบบเว็บไซต คงแตกตางในแงของรายละเอียดของเนื้อหาแต
ละพรรคมากกวา    
                    สวนรูปแบบที่พรรคการเมืองทั้งสองแตกตางกันคอนขางชัดเจน ไดแก เรื่องของ
รูปแบบโครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจัดโครงสรางแบบ 2 สวนการใชงาน โดยจัดให
องคประกอบหลักอยูดานบน และดานขวาของโฮมเพจ  สวนการจัดโครงสรางหนาเว็บของพรรค
ประชาธิปตยจัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน โดยจัดวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูดานบน 
กับดานขวา และดานซายของหนาโฮมเพจ และเว็บเพจ การจัดโครงสรางหนาเว็บในรูปแบบ
ดังกลาวของทั้งพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยแมจะแตกตางกันในรูปแบบทั่วไป แตก็
เหมาะสมกับพรรคการเมืองระดับชาติที่เปนพรรคการเมืองใหญ  เนื่องจากรูปแบบหนาเว็บดังกลาว
เปนรูปแบบที่ออกแบบใหใชงานงาย  ซ่ึงเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 
2547) พรรคการเมืองทั้งสองตางก็เปนพรรคขนาดใหญ และเปนคูแขงขันกันในการเลือกตั้ง รวมทั้ง
มีจํานวนสมาชิกมาก ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการเลือกใชรูปแบบโครงสรางแบบ 2 สวนการใช
งาน  หรือ 3 สวนการใชงาน ดังเชนกรณีของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยที่ไดกลาว
มาแลว อีกประการหนึ่งเว็บไซตของพรรคการเมืองยังมีวัตถุประสงคหลักสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ 
การใหขาวสารทางการเมือง รวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งเพี่อการ
รณรงคหาเสียงทางการเมือง ดังนั้น การออกแบบโครงสรางหนาเว็บยอมตองเนนรูปแบบที่ใชงาน
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งายมากกวาการเนนเพื่อความสวยงาม ซ่ึงเว็บไซตที่เนนเพื่อความสวยงามนั้นมักจะจัดโครงสราง
หนาเว็บแบบหนึ่งสวนการใชงานหรือแบบอิสระ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 2547) 
                   เมื่อพิจารณาในแงขององคประกอบของเว็บไซต  ซ่ึงตามแนวคิดของ Ha and James 
(1998)  ไดกลาวถึงองคประกอบของเว็บไซตที่ดีควรมีครบถวนใน 5 มิติ ไดแก   การเชื่อมตอกัน 
(connectedness) การเก็บรวบรวมขอมูล (information collection) การสื่อสารระหวางกัน (reciprocal 
communication) ทางเลือก (choice) และความสนุกสนาน (playfulness) ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา  
พรรคไทยรักไทยมีการจัดเนื้อหาครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย
นั้นมีเนื้อหาไมครบถวนใน 5 องคประกอบดังกลาว  โดยขาดในสวนของทางเลือกและความ
สนุกสนาน  ซ่ึงในสองสวนนี้พรรคไทยรักไทยไดจัดทําเปนทางเลือกภาษาอังกฤษใหกับผูเขาชมแต
พรรคประชาธิปตยไมมี  สวนเร่ืองของความสนุกสนานพรรคไทยรักไทยมีการใชเพลงประกอบ  
เปนเพลงบรรเลงในขณะเปดสูหนาแรกของเว็บไซต  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมมีในสวนนี้  ทั้งนี้  
หากพิจารณาในแงของเงินลงทุนในการจัดทําเว็บไซตยอมเห็นไดชัดวา  การจัดทําเว็บไซตที่
สมบูรณมีเนื้อหาครบถวนทุกองคประกอบ  มีทั้งเพลงประกอบและภาพเคลื่อนไหวเขามาเสริมยอม
ตองใชเงินทุนหรือคาใชจายมากกวา  ซ่ึงในสวนนี้พรรคไทยรักไทยจะไดเปรียบพรรคประชาธิปตย  
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่มีเงินทุนสนับสนุนมากกวาพรรคประชาธิปตย  ทั้งในสวน
ของเงินบริจาค และเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐก็มากกวา  เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก
พรรคมากกวาพรรคประชาธิปตย 
                    อยางไรก็ตามในองคประกอบดานการสื่อสารระหวางกัน (reciprocal communication) 
พบวา  พรรคประชาธิปตยมีความแตกตางจากพรรคไทยรักไทยในแงที่วา  พรรคประชาธิปตยมี 
“กระดานแสดงความคิดเห็น”  แตพรรคไทยรักไทยไมมีสวนนี้  ซ่ึงในประเด็นนี้นาจะอธิบายไดวา  
พรรคไทยรักไทยไมไดใหความสําคัญมากนักกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาชมหรือการเปดให
ผูเขาชมเว็บไซตแสดงความคิดเห็นเขามา  สวนหนึ่งก็อาจเปนเพราะในชวงเวลาดังกลาวเปนชวง
ของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนชวงเวลาสั้นๆ และพรรคการเมืองตองเนนการจูงใจใหผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกพรรคและผูสมัครของตน  ดังจะเห็นไดวาจากรูปแบบการรณรงคหา
เสียงของพรรคไทยรักไทยที่เนนแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบายในสัดสวนที่
มากที่สุด  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 44.90  ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ดังนั้นในชวงเวลา
ดังกลาวจึงไมคอยใหความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตแตในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนาจะมีแนวความคิดที่แตกตางออกไป  จึงยังคงจัดองคประกอบในสวนของกระดาน
แสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตดวย 
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                    อยางไรก็ตาม ในสวนของ “กระดานแสดงความคิดเห็น” นั้น ถือไดวาเปนชองทางหนึ่ง
ในการใหผู เขาชมเขามามีสวนรวมทางการเมือง  ซ่ึงอาจถือวายังไมคอยจําเปนหรือตองให
ความสําคัญมากนักในชวงระยะเวลาใกลเลือกตั้ง  ทั้งนี้จากงานวิจัยของ วรา  วัฒนาจตุรพร (2545) 
ซ่ึงทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเตอรเน็ตในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2544 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตในระดับนอย  
ดังนั้น  พิจารณาในแงนี้แลวองคประกอบในสวนของกระดานแสดงความคิดเห็นจึงอาจยังไมคอย
จําเปนนักในการออกแบบเว็บไซตของพรรคการเมืองในชวงระหวางการเลือกตั้ง และดวยสาเหตุ
ดังกลาวนี้ก็นาจะเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพรรคไทยรักไทยไมคอยใหความสําคัญกับการจัด
สวนของกระดานแสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตเหมือนดังเชนของพรรคประชาธิปตย ประกอบ
กับพรรคไทยรักไทยนั้นมีการเปดชองทางอื่น ๆ ในการใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมทางการเมืองไดอยูแลว อาทิ ตู ป.ณ. สําหรับรับจดหมายแสดงความคิดเห็นตางๆ  โทรศัพท
สายดวนไทยรักไทย เปนตน 
                    ในแงขององคประกอบดานการใชสีในเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาโฮมเพจที่มี
ความจําเปนอยางมากที่ตองใชสีเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการจัดทําเว็บไซต ทั้งนี้ สี
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากผูเขาชม รวมทั้งสรางความสวยงามและ
สรางสีสันใหกับหนาเว็บไดเปนอยางดี สําหรับการใชสีนั้น ปรากฏวา พรรคไทยรักไทยสามารถใช
สีเปนองคประกอบในการสรางความนาสนใจ และดึงดูดใจไดมากกวาของพรรคประชาธิปตย 
ตลอดจนมีการใชสีที่สรางความเปนเอกลักษณใหกับพรรคไทยรักไทยได กลาวคือ  พรรคไทยรัก
ไทยใชสีแดง และน้ําเงินเปนสีหลัก ซ่ึงสีดังกลาวเปนสีประจําพรรคไทยรักไทยนั่นเอง รวมทั้งมีการ
ใชสีขาวเขามาเสริมในทุกสวนขององคประกอบตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวเชื่อไดวามีความเชื่อมโยงกับ “ความเปนชาติไทย” จึงเปนเสมือนการบง
บอกนัยวา พรรคไทยรักไทยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศไทย และเปนพรรคประจําชาติ
ของประเทศไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยก็พยายามใชสีประจําพรรคอันไดแกสีฟา เปนสีหลัก 
โดยเนนใชเปนสีพื้นหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสีฟาหรือน้ําเงินหมายถึง ความมั่งคง ความเกาแก ความ
เปนกลุมอนุรักษนิยม (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 205) ซ่ึงเหมาะกับบุคลิกภาพของพรรคประชาธิปตยที่เปน
พรรคการเมืองเกาแก แตอยางไรก็ตามในสวนของลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) พรรคประชาธิปตยใชสีที่
มีความหลากหลายมากเกินไป จนทําใหขาดความเดน และขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
การใชสีกับเอกลักษณและอุดมการณของพรรค รวมทั้งการสรางความดึงดูดใจก็ทําไดไมดีนัก 
                    ในสวนของหัวขอเกี่ยวกับพรรค (about as) เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตยมีจุดเนนที่แตกตางกันออกไปบาง  โดยผลการวิจัยพบวา  พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ขอมูลพรรคในภาพรวมและขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรค   ในขณะที่พรรค
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ประชาธิปตยจะมีการแยกประวัติของพรรคและอุดมการณพรรคออกมานําเสนอตางหาก  ซ่ึงใน
ความแตกตางขอนี้ช้ีใหเห็นถึงความเปนมาและประวัติศาสตรของพรรคการเมืองทั้งสองที่แตกตาง
กัน  แมวาในขอเท็จจริง  พรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคที่มีขนาดใหญและมีจํานวนสมาชิกมากกวา
พรรคประชาธิปตยในปจจุบัน  แตในแงของความเปนมา  พรรคประชาธิปตยมีประวัติศาสตรความ
เปนมาที่ยาวนานกวา  มีการสืบทอดอุดมการณมาหลายรุนและหลายยุคสมัย  ดวยเหตุนี้  ในหัวขอ
ดังกลาวของเว็บไซต  พรรคการเมืองทั้งสองจึงนําเสนอจุดเนนที่แตกตางกัน  โดยการดึงจุดแข็งและ
จุดที่นาสนใจของพรรคตนเองมานําเสนอผานเว็บไซต ซ่ึงในสวนของพรรคประชาธิปตยที่มีจุดแข็ง
ในดานความเปนพรรคเกาแก มีอุดมการณทางการเมืองและอยูคูกับสังคมไทยมานาน จึงไดเนนย้ํา
สวนนี้ดวยการแยกหัวขอประวัติของพรรคและอุดมการณของพรรคมานําเสนอใหมีความเดนชัด
มากขึ้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนจุดแข็งประการเดียวที่พรรคประชาธิปตยมีเหนือกวาพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ (2548) 
 
                    2) การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                    ในสวนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต  จากผลการวิจยัพบวา  ภายใต 
กรอบแนวคิดเรื่องแบบแผนการปราศรัยหาเสียง 5 รูปแบบของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ซ่ึงแยก
เปนการใหขาวสารทางการเมือง (Information) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) การจูงใจ
ดวยการขายโครงการหรือนโยบาย (Persuasion or sell) การโจมตี (Attack) และการกลาวแก 
(Defense) พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีจูงใจดวยการขาย
โครงการหรือนโยบายมากเปนอันดับหนึ่ง  โดยทั้งกอนและหลังวันเลือกตั้งในชวงระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการ
หรือนโยบาย  รวมทั้งส้ิน 185 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 44.90 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
ทั้งหมด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพียง 53 
คร้ัง  หรือคิดเปนรอยละ 24.77 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนั้นใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตี (Attack) มากที่สุด คิดเปน 90 คร้ัง หรือ
รอยละ 42.06 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ      สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545) ที่พบวา  พรรคการเมืองหรือผูสมัครที่เปนผูทาชิงหรือไมไดเปนรัฐบาลอยูเดิม
มักเลือกใชวิธีโจมตี  โดยช้ีใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง จากความไร
คุณภาพของผูอยูในตําแหนงเดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผาน
ทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองเปรียบเทียบกันแลว อาจกลาวไดวา พรรคไทยรักไทยเนน
การนําเสนอในลักษณะที่มุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) ซ่ึงใหน้ําหนักของการรณรงคหา
เสียงไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายและโครงการ รวมทั้งการใชเครื่องมือทางการตลาดเขามา
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ชวยสนับสนุนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นันทนา นันทวโรภาส (2548) ที่พบวาการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งในป พ.ศ. 2544 และ 2548 นั้น
ไดใชแนวคิดการตลาดการเมือง (Political Marketing) อยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่การนําเสนอการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยนั้น ยังคงเนนหนักในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนน
เชิงการเมือง (Political Oriented) มากกวา ซ่ึงสังเกตไดจากเนื้อหาที่มีการรณรงคหาเสียงผานทาง
เว็บไซตนั้น สวนใหญใชการโจมตี (Attack)เปนสําคัญ โดยที่การจูงใจดวยการขายโครงการหรือ
นโยบายของพรรคประชาธิปตยนั้น เมื่อเทียบกับพรรคไทยรักไทยแลวคิดเปนอัตราสวนประมาณ
หนึ่งในสามของพรรคไทยรักไทยเทานั้น 
                    ทั้งนี้  จากผลการวิจัยพบวา  การโจมตีของพรรคประชาธิปตยมุงไปที่การโจมตีนโยบาย
หาเสียงของพรรคไทยรักไทย  ในทํานองวานโยบายของพรรคไทยรักไทยที่ผานมามีการสรางภาพ
เกินจริง  ทําใหคนเปนหนี้มากขึ้น (คําปราศรัยของนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน, 14 มกราคม 2548) หรือ
นโยบายของพรรคไทยรักไทย  ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัวสูญเสียความ
มั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ (พีระพันธ  สาลีรัฐวิภาค, 26 มกราคม 2548)  นอกจากนี้  ยังมีการโจมตี
บุคคลของพรรคไทยรักไทยซึ่งพุงเปาไปที่ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทยมาก
ที่สุด  ทั้งในแงของการทุจริตคอรัปชั่น  การแทรกแซงสื่อ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545)  เชนกันวา  กลยุทธการโจมตีของผูทาชิงมักจะมุงการโจมตีประวัติและผลงาน
ของผูที่อยูในตําแหนง โจมตีประเด็นที่ใชในการหาเสียงของผูที่อยูในตําแหนง หรือแมกระท่ังการ
สาดโคลนผูที่อยูในตําแหนงโดยเปรียบเปรยพฤติกรรมที่ช่ัวรายบางอยาง  ดังที่พรรคประชาธิปตยได
หยิบยกมากลาวโจมตีหัวหนาพรรคไทยรักไทยวาเปน “ผูนําเผด็จการ” “ใชอํานาจแทรกแซงสื่อ” 
“ใชกลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง” เหลานี้ เปนตน ซ่ึงในสวนของการโจมตีนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้
แสดงใหเห็นวา ทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทยนั้นมุงโจมตีไปที่บุคคลและพรรค
มากกวาดานอื่นๆ กลาวคือ พรรคไทยรักไทยโจมตีพรรคหรือบุคคลของพรรคอื่นในสัดสวนสูงสุด
คือ รอยละ 57.35 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ สวนพรรคประชาธิปตยก็ใชการ
โจมตีในลักษณะดังกลาวเปนสัดสวนสูงสุดเชนกัน และสูงกวาพรรคไทยรักไทยดวย คือรอยละ 
72.28 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอ ซ่ึงในประการนี้แสดงใหเห็นวา พรรคการ
เมืองไทยยังไมคอยพัฒนาเทาที่ควร การโจมตีกันยังมุงไปที่ตัวบุคคลหรือพรรคมากกวาการโจมตี
ขอบกพรองของนโยบายหรือผลงานของพรรคอื่นๆที่เปนคูแขง 
                    นอกจากนี้ การศึกษาของ สุรพงษ  โสธนะเสถียร(2545) ไดขอคนพบอีกประการหนึ่ง
วา  แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูที่อยูในตําแหนงมักใชการปกปองตนเองสูง  โดยมัก
หยิบประเด็นความเปนผูนําที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง  ความชอบธรรม และความสามารถที่
ปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะตอปญหาสาธารณะ  ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา มีความสอดคลองใน
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สวนของการหยิบประเด็นมาปกปองตนเองของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนไปที่ความเปนผูนําที่
เหมาะสม  กลาวคือ ความเหมาะสมของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรในการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
และความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงวาไดรับความไววางใจจากประชาชนดวยเสียงขางมาก  แต
อยางไรก็ตามมีสวนไมสอดคลองในแงที่วา พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมิไดใชแบบ
แผนการปกปองตนเองสูงมากนัก มีการใชแบบแผนดังกลาวนี้เพียง 41 ครั้ง  หรือคิดเปนรอยละ 9.95 
ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  โดยที่พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมุงเนนไป
ที่แบบแผนการจูงใจดวยนโยบายหรือการขายโครงการในสัดสวนที่มากกวาแบบแผนการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งแบบอื่นๆ  ทั้งนี้นาจะเปนเหตุผลเพราะการจูงใจดวยการขายนโยบายแบบประชานิยม
ซ่ึงไดผลและทําใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา  ทําใหพรรคไทยรักไทยเลือกแบบ
แผนการรณรงคหาเสียงในรูปแบบดังกลาวตอเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งกอน  ทั้งนี้ สังเกตไดจาก
สโลแกนหลักในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ที่ใชวา “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชาชน” 
ประกอบกับดังไดกลาวมาแลวขางตนวา การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยนั้น 
มุงเนนในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) มากกวาการมุงเนนเชิง
การเมือง (Political Oriented) 
                    นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแงของการใชกลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจในสารการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีกลยุทธการ
ส่ือสารที่แตกตางกันในการโนมนาวใจผูรับสาร ทั้งนี้ในสวนของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมักใชกลยุทธที่เรียกวาการใชรางวัลเปนจุดจูงใจ (Rewards as 
appeals) กลาวคือ เปนการใหสัญญากับประชาชนวาจะใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทน (อรวรรณ 
ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรคไทยรักไทยนําเสนอสิ่งที่เปนรางวัลตอบแทนในรูปของโครงการที่
เปนรูปธรรมในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน เชน การนําเสนอโครงการเมกะโป
รเจกสรางรถไฟฟา 10 สายสําหรับคนกรุงเทพ การสานตอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุน
หมูบานSML ในสวนของพรรคประชาธิปตยเนนการโนมนาวใจดวยลักษณะที่เรียกวา การใช
อารมณเปนจุดจูงใจ (Emotional appeals) กลาวคือ เปนลักษณะของการใชภาษาที่เจืออารมณ เพื่อ
บรรยายสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงสะทอนไดจากเนื้อหา
การณรงคหาเสียงเลือกตั้งในเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยที่ เนนการโจมตีคูแขงเปนหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาสารสวนใหญมุงเนนโจมตีไปที่ตัวบุคคล และพรรคไทยรักไทยวาขาด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ การคอรัปชั่น เหลานี้เปนตน ภาษาที่ใชจึงเปนภาษาที่เจือ
อารมณเพื่อสรางอารมณรวมใหเกิดขึ้นกับผูรับสาร ในการที่จะเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาธิปตย
แทนพรรคไทยรักไทย อีกกลยุทธหนึ่งที่พรรคประชาธิปตยใชในการโนมนาวใจคือ กลยุทธที่
เรียกวา ประตูใสหนา (Door in the face technique) กลาวคือ ผูสงสารขอรองในปริมาณที่มากที่สุด
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เมื่อไดรับการปฏิเสธก็จะคอยๆลดปริมาณการขอลง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรค
ประชาธิปตยไดใชกลยุทธดังกลาวนี้ดวย เห็นไดชัดจากการนําเสนอแคมเปญ 201 ที่ขอเสียง
สนับสนุนเพื่อใหสามารถอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  ทั้งๆที่กอนหนานี้พรรค
ประชาธิปตยไดหาเสียงในลักษณะที่เปนคูแขง ในการเขามาจัดตั้งเปนรัฐบาลแทนพรรคไทยรักไทย 
แตเมื่อเขาสูชวงใกลเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยก็ปรับเปลี่ยนมานําเสนอแคมเปญ 201 แทน 
                    แตอยางไรก็ตาม ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในครั้งนี้พบวา  พรรค
ไทยรักไทยซึ่งเปนผูที่อยูในตําแหนงก็ใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตีในจํานวนไมนอย
เชนกัน  โดยพบวาทั้งกอนและหลังการเลือกตั้ง  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตีในแบบแผนการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 68 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 16.51 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
รูปแบบตางๆทั้งหมด ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการใชกลยุทธการโจมตีของพรรคไทยรักไทยยังมากกวา
การใชกลยุทธการกลาวแก  ซ่ึงมีเพียง 41 คร้ัง หรือรอยละ 9.95 ของกลยุทธการรณรงคหาเสียงทุก
รูปแบบ  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนของการใชแบบแผนการโจมตีเปรียบเทียบระหวางพรรค
ไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากอนวันเลือกตั้งพบวา  มีสัดสวน
แตกตางกันเพียงเล็กนอย  กลาวคือ เมื่อพิจารณาเฉพาะการใชแบบแผนรณรงคหาเสียงแบบโจมตี
ทั้งหมดซึ่งมีรวมทั้งส้ิน 158 คร้ัง  พบวา  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตี 68 ครั้ง หรือรอยละ 43.04 
ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวมากกวาเล็กนอย คือ 90 คร้ัง หรือรอยละ 56.96 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในการเลือกตั้งครั้งนี้  พรรคไทยรัก
ไทยเองในฐานะผูอยูในตําแหนงก็หันมาใชแบบแผนวิธีการโจมตีคูแขงในสัดสวนที่คอนขางมาก
เชนกัน 
                    ในสวนของการใหขาวสารทางการเมือง (Information) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
เว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง นําเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกลาวเพียงรอยละ 23.80 ของเนื้อหา
ทั้งหมด หรือเพียงไมถึงหนึ่งในสี่ของเนื้อหาทั้งหมด ซ่ึงกลาวไดวาเปนสัดสวนคอนขางนอยในยุค
ของขอมูลขาวสารเชนในปจจุบัน ทั้งนี้พรรคการเมืองควรแสดงบทบาทสําคัญประการหนึ่งคือ การ
เสริมสรางการเรียนรูในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนดวย แตการนําเสนอ
เนื้อหาดานการใหขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่ปรากฏผลจากการวิจัยคร้ังนี้พบวาอยูในระดับ
คอนขางนอย และเมื่อวิเคราะหในสวนของการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองโดยตรงก็พบวา สวน
ใหญมักจะเนนการแจงขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการปราศรัยหาเสียงและการออกพบปะประชาชน
มากกวาการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองแกประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนของการใหขาวสารทางการเมืองนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มากกวา
พรรคประชาธิปตยประมาณสามเทา คือรอยละ 75.17 ตอรอยละ 24.83 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ในสวนของรายละเอียดการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองกลับพบวา พรรคไทยรักไทยมุงเนนการ
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ใหขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการออกพบปะประชาชนมากถึงรอยละ 76 ของเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยกลับใหขอมูลขาวสารดาน
การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 54.05 ของการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตาม ก็ถือวาทั้งสองพรรคยังมีสวนในการ
เสริมสรางและใหความรูทางการเมืองแกประชาชน แตจัดอยูในระดับที่นอย ซ่ึงพรรคการเมืองไทย
ควรมีการพัฒนาในประเด็นดังกลาวนี้ตอไป 
                    อนึ่ง จากผลการวิจัยพบวา แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบของการ
แนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) ผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสอง ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 นั้นมีจํานวนและสัดสวนนอยมาก โดยพรรคไทยรักไทยมีเพียง 6 คร้ัง 
หรือคิดเปนรอยละ1.46 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด สวนพรรคประชาธิปตยมีเพียง 8 
คร้ัง หรือคิดเปนรอยละ 3.73 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด และในบางสวนไดจัดทําเปน
ตัวเชื่อมตอ (link) ไปยังเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําในการใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยตรงไดแก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในประเด็นนี้แตกตางจาก
งานวิจัยของ สมบัติ จันทรวงศ (2530) ที่นําเสนอไววา ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งนั้นผูปราศรัย
นอกจากตองพยายามพูดเพื่อจูงใจผูฟงแลว  ยังตองเอาใจใสตอการบอกกลาวผูฟงถึงวิธีการ
ลงคะแนนเสียงใหถูกตองอีกดวยวา  จะตองกาบัตรอยางไร จะกวดขันปองกันการโกงเลือกตั้ง
อยางไร  เปนตน  แตในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 การรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองไทยไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  ซ่ึงแตกตาง
ไปจากการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530)  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการเมือง กฎหมาย 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งในยุคกอนนั้นแตกตางไปจากยุคปจจุบัน  ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด
ที่ผานมา  ผูควบคุมดูแลคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในสมัยกอนนั้นยังไมมี กกต. 
ดังนั้นการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบันจึงไมจําเปนตองให
ความสําคัญกับการแนะนําการใชสิทธิเลือกตั้งมากนัก  เพราะเปนหนาที่โดยตรงของ กกต. อยูแลว 
ประกอบกับการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) เปนการศึกษาแบบแผนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งที่เนนการปราศรัยหาเสียงเปนหลัก ซ่ึงตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่เนนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
 
ขอเสนอแนะ 
                    จากผลการวิจยั และการอภิปรายผลการวิจัยดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจยัมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิ  และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยัใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการรณรงคหาเสียงทางการเมืองผานเว็บไซต  ดงัตอไปนี ้
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ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
                    1. ในสวนของการจัดทําเว็บไซตของพรรคการเมือง ควรจัดทําใหมีโครงสรางครบถวน
ในทุกองคประกอบที่ดีของเว็บไซตไดแก การเชื่อมตอกัน การสื่อสารระหวางกัน การเก็บรวบรวม
ขอมูล ทางเลือกและความสนุกสนาน ทั้งนี้ จากผลการวิจยัปรากฏวา เว็บไซตของพรรค
ประชาธิปตยยงัขาดในสวนของทางเลือกและความสนุกสนาน สวนเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย
ขาดในสวนของกระดานแสดงความคิดเหน็ 
                    2. เนื้อหาในเว็บไซตของพรรคการเมืองไทย ควรเพิม่สัดสวนในสวนของการให
ขาวสารและความรูทางการเมืองแกผูชมและประชาชนใหมากขึ้น เนื่องจากเปนหนาทีสํ่าคัญ
ประการหนึ่งของพรรคการเมือง ที่ตองใหความรูและรวมพัฒนาการเมืองแกประชาชน ทัง้นี้ 
ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาในเว็บไซตสวนใหญมุงไปทีก่ารจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย
และการโจมตมีากกวาแบบแผนการรณรงคในรูปแบบอื่นๆ 
                    3. เว็บไซตพรรคการเมืองควรมีการพัฒนา ใหเปนชองทางในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก ผลการวิจยัทั้งในงานวจิยัคร้ังนี้ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของบางสวนพบวา การมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนผานชองทางเว็บไซต 
หรืออินเทอรเน็ตยังอยูในระดับนอย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย 
                    1. ควรทําการศึกษาวจิัย การเปดรับขาวสารการรณรงคผานทางเว็บไซตของผูรับสาร
รวมทั้งความคดิเห็นที่มตีอเวบ็ไซตพรรคการเมือง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตของพรรคการเมืองใหเปนที่นาสนใจแกผูรับชมมากยิ่งขึ้น 
                    2. ควรทําการศึกษาวจิัยเว็บไซตของพรรคการเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากพรรคไทยรกั
ไทยและพรรคประชาธิปตย รวมทั้งศึกษาวจิัยเว็บไซตพรรคการเมืองในชวงเวลาอื่นๆนอกเหนือจาก
ชวงระยะเวลาเลือกตั้งดวย 
                    3. ควรทําการศึกษาวจิัย รูปแบบและแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานสื่อใหม 
(new media) ในรูปแบบอืน่ๆ เชน ระบบ shot message sending (SMS), Multi-media sending 
(MMS), Video clip เปนตน เพื่อทราบถึงพัฒนาการในการรณรงคหาเสียงและการสื่อสารทาง
การเมืองผานชองทางสื่อสารใหมๆ ตลอดจนเปรยีบเทียบความเหมอืนความตางกบัการรณรงคหา
เสียงผานเว็บไซตหรือระบบอนิเทอรเน็ต  
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ตัวอยางตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet)   
         

วันที่  ……………………….... 
 

แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง 
หรือแนวทางการรณรงคหาสยีง 

เว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

เว็บไซต 
พรรคประชาธปิตย 

1.การใหขาวสารทางการเมือง 
-การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 
-การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 
-กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 
-การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 

  

รวม   

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ 
-การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา 
-การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

  

รวม   

3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
-การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
-การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
-การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
-การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

  

รวม   

4.การโจมตี 
-การโจมตีนโยบายหาเสียง 
-การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
-การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
-การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   

5.การกลาวแก 
-การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
-การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค 
  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   
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ประวัติพรรค 
 

 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ภายใตรูปลักษณของอักษรไทย "ท" แสดงความหมายของการรวมเปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันของคน
ไทยทั้งมวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลา ที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อพลิกฟนประเทศใหกลับคืนสูความ
รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป โดยมีองคประกอบของเจตนารมณดังนี ้
       
     1. เลขหนึ่ง (สีน้ําเงนิแถบหนา) หมายถึง การผนึกแนวคิดรวมพลังของทุกคนในชาติ เปนหนึ่ง
เดียว โดยเดินตามรอยพระยคุลบาทยดึมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงมีพระราชประสงค ใหคนไทยรูรักสามคัคีผนึกประสาน    ความคิดที่จะชวยพลิกฟนประเทศ ให
มีความเจริญรุงเรือง  มีเกียรติและศักดิศรี   เปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ 
 
     2. สีแดง น้าํเงิน (แถบกลาง)  หมายถึงความมุงมั่นที่จะพลิกฟนประเทศชาติดวยนโยบายใหม วิธี
คิดใหม และกระบวนการสรางภูมิปญญา 

     3. สีน้ําเงิน (แถบหลัง) หมายถึง ความมุงมั่นแนวแนและความพากเพียรที่จะพัฒนา  ประเทศให
มั่นคง เขมแข็ง และกาวหนาในทุกๆดานอยางยั่งยืน 
 
          พรรค "ไทยรักไทย" พรรคการเมืองใหม ที่ไดรับการตั้งชื่อจากเสียงของประชาชน และเผยตวั
ผูรวมสานอุดมการณ และไดประกาศแนวความคิดหลักของพรรคชัดเจนดวยวา 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดหนวยงานหรือผูนาํที่บริหารประเทศแบบมีกลยุทธ จนพา
ประเทศหลงทางสูวิกฤตเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอตัวมาบริหารประเทศแบบมีกลยุทธ
นําทาง 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : การมักยึดกฏหมายนําในการแกปญหา พรรคไทยรักไทยจึงขอ
เสนอใหใชหลักการบริหารนาํการแกปญหา โดยใชกฏหมายเปนเพียงสวนประกอบและรัฐบาล
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จะตองขอความรวมมือจากทกุฝายโดยไมแบงพรรคแบงพวกเพราะเราตองรวมพลังคนไทยดวยกัน
เพื่อคนไทยดวยกัน 

  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดการมีสวนรวมในการปกครอง พรรคไทยรักไทยจึงขอให
สรางคนมีความสามารถที่คิดและมีอิสระในการทํางานสงู ทําเปนทีมและบริหารแบบผสมผสาน 
ประนีประนอม แตกลาตัดสนิใจที่เด็ดขาด โดยยดึประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนหลัก  
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ความลาชาของระบบราชการ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอใหคิด
แบบนอกกรอบ ของระบบราชการ และลัดขั้นตอนที่ไมจาํเปนเพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว 
 
          พรรคไทยรักไทย จึงไดจดทะเบยีนกอตั้งเมื่อวนัที ่14 กรกฏาคม 2541 ถือวาเปนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งขึ้น ภายใตรัฐธรรมนญูฉบับใหม ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
แกปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤต โดยมีผูรวมกอตั้ง 23 คน จนถึงขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ
กวา 13 ลานคน การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทย เปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน " 
คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน" โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 
และตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในทกุ
ปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกจิและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศ 
พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน และนําเสนอตอพี่นองประชาชนในการ
เลือกตั้งเมื่อป 2544 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=849 
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เจตนารมยพรรค 

 

       สังคมไทย มีประวัตศิาสตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีการสัง่สมภูมิปญญามายาวนานอยาง
ตอเนื่องถึงแมบางชวงจะเผชิญกับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลาย ทวาการสงสมทางปญญาที่
มีลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานทางประวตัศิาสตร เหลานั้นไดชวยใหเรารอดพนจากความ
ยากลําบากและสามารถกาวตอไปอยางมั่นคง ดวยความภาคภูมใิจ และมีศักดิ์ศรี สถานการณ
เศรษฐกิจของไทยและภูมภิาคเอเชียไดสรางความระส่ําระสายใหกับสังคมไทย และภูมิภาคอยาง
รุนแรงแบบทีไ่มเคยเปนมากอน 
        แตดวยภูมิปญญา ที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน ประกอบกับคณุคาอันดีงามของวัฒนธรรมไทย 
ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันครอบครัวชุมชนและความรักในอิสรภาพ จะเปนพลัง
ขับดันใหสังคมไทยแสวงหาทางออก ภายใตสภาวการณที่ระส่ําระสายอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และกาวตอไปดวยความสุขุมมั่นคง 
        กระบวนทัศน ทางความคิดที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัตศิาสตร ที่มี
ลักษณะสรางสรรคเปนของตนเองและมีความแจมชัดแบบเปนไปไดเทานั้น ที่จะสามารถสราง
ความมั่นใจแกคนทุกหมูเหลาในสังคม ผนึกกําลังกนักาวไปตามแนวทางดังกลาวอยางมีพลัง ยิ่งไป
กวานัน้กระบวนทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บนพื้นฐานของประวัตศิาสตรที่มีลักษณะ
สรางสรรคเปนของตนเองและเขาใจโลกที่เปนจริง มีความแจมชดัแบบเปนไปไดเทานั้นที่จะทําให
เราไดรับความนับถือจากนานาประเทศ  
        พรรคไทยรักไทย สถาปนาขึ้นเพื่อที่จะนําเอาการสั่งสมทางปญญาที่มีมาอยางยาวนาน
ดังกลาวมาเปนพื้นฐาน ในการทาํความเขาใจความเปนไปของโลกและเลือกเอาแตส่ิงที่ดงีามมา
ประกอบการแกปญหาของประเทศไทย และสังคมไทยเพื่อเปนทางเลือกใหพีน่องประชาชนชาว
ไทย รอดพนจากวกิฤตการณคร้ังนี้และกาวตอไปขางหนาอยางมีเกียรติศกัดิศ์รีและภาคภูมใิจ 
นอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยยังเชื่อวาเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผนดนิก็คือ การ
เพิ่มพูนความอดุมใหกับชีวิตของประชาชนโดยการสรางและธํารงไวซ่ึงความเสมอภาค ทางดาน
โอกาสในชีวิตใหกับประชาชนอยางมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=839 
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ประวัติพรรค 

 

                    พรรคประชาธิปตย เปนพรรคการเมืองที่ เกาแกที่ สุดที่ไดมีการกอตั้งกอนที่
จะมีพระราช บัญญัติพรรคการเมืองโดยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 เมษายน  2489 โดยมี นาย
ควง  อภัยวงศ เปน หัวหนาพรรคคนแรกและ  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนเลขาธิการ
พรรคคนแรกตลอดระยะเวลา  50 ปที่ ผานมาพรรคประชาธิปตยไดดาํเนินการตอสู
ทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยอยางตอเนื่องซ่ึงพอจะจาํแนกออกไดเปน  4 ยุค 
กลาวคือ 
ยุคท่ีหนึ่ง (2489-2501) : ยุคแหงการสรางพรรค และสรางประชาธิปไตย  ตอตานเผด็จ
การ  ในระยะตนสภาพการเ  มืองของประเทศไทยมีความผันผวนเนื่องจากอยูใน  ระหวาง  
การเริ่มตน การดาํเนินงานทางการเมืองอยูในวงแคบพรรคประชาธิปตยไดมีการ
ดําเนินการ ทางการเมืองที่ สําคัญสรุปไดดังนี้ * ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาล
นายปรีดี พนมยงค 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร  พ.ศ 2490 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงคราม 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลแหงกลุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
ระหวางป 2501-2511 บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปตยไดหยุดชั่วคราว เมื่อ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง  และเปนเผด็จการเบ็ดเสร็จในป 
2501 
ยุคท่ีสอง  (2511-2519) : ยุคแหงการฟนฟูพรรค และเชิดชูประชาธิปไตย ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ทางพรรคฯไดมีการ 
ดําเนินการทางการเมืองที่ สําคัญดังนี้ 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนฝายคานรัฐบาล  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519  
ยุคท่ีสาม (2522-2533) : ยุคแหงการปรับปรุงนโยบาย  และเขามีสวนรวมในการบริหาร
บานเมือง ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และจัดใหมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 22 เมษายน  2522 นับเปนการเขาสูยุคที่สามทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 
ซ่ึงทางพรรคฯ  ไดมีการดาํเนินการทางการเมืองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
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* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (1, 2, 3, 4, 5) 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ยุคท่ีสี่ (ปลายป 2533-ปจจุบัน):ยุคแหงการเปนรัฐบาลของประชาชนและฝายคานที่ มี 
ประสิทธิภาพ 
     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2533 พรรคประชาธิปตยไดประกาศถอนตัวจากการเปนพรรค 
รวมรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหะวัณซึ่งหลังจากนั้นไดเกิดผันแปรทางการเมืองอยาง
รุนแรงนาํ มาถึงเหตุการณยึดอํานาจของ“คณะ  รสช.” และเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ใน
ที่ สุด ทามกลางวิกฤติการทางการเมืองในยุคที่ ส่ีนี้พรรคประชาธิปตยไดเขามามีบทบาท
ในการ ตอตานเผด็จการเคียงบาเคียงไหลกับประชาชนจนกระทั่งเหตุการณสงบและ
นําไปสูการเลือก ตั้งในเดือนกันยายน  2535 ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดรับชัยชนะขาว
สะอาดมีส.ส ไดรับเลือกตั้ง มากที่ สุดเปนจาํนวน  79 คนและไดเปนพรรคแกนนาํในการ
จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนดําเนินการบริหารบาน เมือง มาเปนระยะเวลา2ปคร่ึงจนมาถึงกลางป2538 ซ่ึง
มีเหตุการณพลิกผันทางการเมืองจน  นํามาสู การยุบสภาทําใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม
ในวันที่ 2 กรกฏาคม2538 ซ่ึงสมาชิกพรรค ประชาธิปตยได รับเลือกตั้งเขามาเปนส.ส 86 
คนและดําเนินการทางการเมืองเปนฝายคาน รัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา ซ่ึงทางพรรค
ไดพิสูจนถึงการเปนพรรคฝายคานที่ มีประสิทธิ ภาพตอสูกับการปกครองประเทศที่ไม
โปรงใส  จนในที่ สุดนายบรรหาร  ศิลปอาชาตอง ประกาศ  ยุบสภาและจัดใหมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จากการดําเนินการทางการเมืองที่ตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา  50 ป พรรคประชาธิปตย ไดตอสู กับระบอบเผด็จการเดิมมาในหลายยุคสมัย
บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะพรรคฝายคาน บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะฝายรัฐบาล
แตทั้งนี้ไมวาจะมีบทบาทและฐานะอยางไรในการตอสู ทางการเมืองพรรคประชาธิปตย
ยังคงยึดมั่นการดาํเนินการทางการเมืองในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขยึดถืออุดมคติ 4 ประการของพรรคยืนหยัดพิทักษรักษา ผลประโยชนของคน
สวนใหญและมุงมั่นสรางสังคมที่ เปนธรรมใหบังเกิดขึ้นดวยจิตใจและ  การอุทิศตัวใน
หลักการแหงความซื่อสัตยสุจริต  

ที่มา  : เว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/abouthistory.asp 
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 เมื่อ 6 เมษายน  2489 
      1. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธ์ิ 
      2. พรรคจะดาํเนินการเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตตอประชาชน 
      3. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย  และเหตุผลเพ่ือความศักดิ์ สิทธิ์
แหงรัฐธรรมนูญ และเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
      4. พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการ
ของรัฐบาลใดๆ 
      5. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถ่ินใหมากที่ สุดเทาที่จะทาํได
เนื่องจากความใกลชิดขององคกรในทองถ่ินมีมากกวาสวนกลาง  
      6. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทาํกิน  - ที่อยูและอาชีพ และจะเคารพ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
      7. พรรคเช่ือวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่ เห็นวาการ
แทรกแซงจะเปนประโยชนแกสวนรวม  เชน กิจการสาธารณูปโภค 
      8. พรรคจะสงเสริมและรักษาไว ซ่ึง การศึกษา, ศาสนา , สาธารณสุขและ
สาธารณูปการ , ศิลป,วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความ
ปลอดภัยของประชาชน  
      9. พรรคเช่ือวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอม
เพรียงของประชาชนผู เปนเจาของประเทศ  และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลักคือ
กองทัพใหทันสมัยทั้งคุณภาพและปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตร
และนโยบายทางการเมือง 
      10. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ  
 
ที่มา : ที่มาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/aboutideal.asp 
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  ถึงพรรคประชาธิปตยทุกทาน  

ทําไม?สัญลักษณพรรคตองเปนรูปพระแมธรณีบีบมวยผม  ชวยตอบที 

โดย  :  สามัญชน  - 19/1/2549 - 14:15:22  

ความคิดเห็น :  

ไมไดคนดู แตเดาเอาวา  แมธรณีบีบมวยผม เพื่อบีบเอาน้ําออกมาทวม

พวกมาร  ที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันต  และเปนที่มา

ของคําวามารผจญ  นาจะอยางนั้นนะ  ถาผิดก็ขอโทษชาว  ปชป  ดวย  

เพราะไมเห็นมีใครตอบเลย  ทั้งๆที่ คุณสามัญชนจาหนามาถึงทานนานแลว  
โดย : เดาเอา - 20/1/2549 - 14:36:34  

ที่พรรคประชาธิปตย  เอาพระแมธรณีมาก็เพื่อเอาเคล็ดวาอยูฝายธรรมนะ  

ไมใชพวกมาร  เพราะฉนั้นใครที่อยูฝ งตรงขาม  เปนมารหมด  ฮาๆๆๆๆๆๆๆ  

ทักษิณก็ใช  ฮาๆๆๆๆๆ   
โดย : เดาตอ - 20/1/2549 - 14:40:16  

พระแมมวยผมหักไมวา  

อะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ   
โดย : เคยคลองตน - 20/1/2549 - 17:05:04   

รายละเอียด  

ชื่อ  :  
ความคิดเห็น  :

 
  ลบ บันทึ ก
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ผลสํารวจพฤติกรรมนักทองเน็ตใชคนหาขอมูลมากขึ้น 
                    กรุงเทพฯ 23 มี.ค. - เนคเทคเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย
ประจําป 2547 พบการคนหาขอมูลมีมากขึ้น ขณะที่ชายใชอินเทอรเน็ตมากกวาหญิงสวนปญหาใหญ
คือไวรัสคอมพิวเตอร และยงัพบวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญไมเคยซื้อสินคาออนไลน 
                    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผยผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ป 2547 จากการตอบแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตพันธมิตร 12 แหง ดวยกลุม
ตัวอยาง 10,525 คน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตรอยละ 35 ใชคนหาขอมูล รองลงมารอยละ 29.2 ใช
รับสงอีเมล สวนการใชติดตามขาวสารมีเพียงรอยละ 9 ถัดมา คือใชสนทนารอยละ 9.1 ใชเลนเกม
รอยละ 3.9 ใชบริการเว็บบอรดรอยละ 3.7 และดาวนโหลดซอฟแวรรอยละ 3.5 นกัทองเน็ตสวน
ใหญจะใชคอมพิวเตอรจากที่ทํางานและทีโ่รงเรียนมากกวาที่บาน ในขณะทีเ่วลาที่ใชมากที่สุดคือ
ระหวาง 20.00-24.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 12.00-16.00 น. และเวลา 8.00-12.00 น. รอยละ 19.4 
ตามลําดับ 
                    ผูใชอินเทอรเนต็สวนใหญมีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000-50,000 บาทและ
เปนครอบครัวในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ถึงรอยละ 60 การสํารวจยังพบวากลุมที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชายรอยละ 53.8 และเปนหญิงรอยละ 45.5 ในขณะที่การศึกษาของนักทอง
อินเทอรเน็ตสวนใหญจบปรญิญาตรีมากที่สุด รอยละ 61.4 กลุมอายุระหวาง 20-29 ป คือคนที่ใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือรอยละ 52.3 
                    สวนปญหาสําคญับนอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางระบวุา มีปญหาไวรัสคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดรอยละ 55.3 รองลงมาคือปญหาความลาชาของการสื่อสาร รอยละ 55.2 และปญหาอีเมลขยะ 
รอยละ 28.5 สวนปญหาแหลงยั่วยุทางเพศ กลุมตัวอยางระบุวาเปนปญหาเพียงรอยละ 24.8 และ
ปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลมีรอยละ 19.6  
                    การสํารวจยังพบอีกวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญถึงรอยละ 70.1 ไมเคยซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต สวนผูใชรอยละ 29.9 ที่เคยซื้อสินคาออนไลน นิยมซ้ือหนังสือมากทีสุ่ดรอยละ 41.9 
รองลงมาคือ ซ้ือซอฟแวร (สงพัสดุ) รอยละ 16.9 การสั่งจองบริการตางๆรอยละ 16.8 ส่ังซ้ือ
ภาพยนตร (แบบสงพัสดุ) รอยละ 15.8 ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรรอยละ 14.8 และซื้อเพลง (แบบสง
พัสดุ) รอยละ 9.1 ขณะทีก่ารซื้อเส้ือผา กลองถายรูป มือถือ พีดีเอ และซอฟแวร(แบบสงออนไลน) 
รวมถึงการประมูลออนไลนยังมีจํานวนนอย.- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  23 มีนาคม 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=84945. 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยชี้อินเทอรเน็ตเปนชองทางการเลือกตั้งท่ีไมควรมองขาม  
                    กรุงเทพฯ 4 ก.พ. - รายงานของศนูยวจิัยกสิกรไทยตั้งขอสังเกตวา การใชส่ือ
อินเทอรเน็ตสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี ้ มีความแตกตางกับครั้งที่ผานมาจากจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตคอนขางมากประกอบกับการขยายตวัอยางมากของธุรกิจอีคอมเมิรซ ทําให
มีผูสนใจใชส่ืออินเทอรเน็ตสําหรับการประชาสัมพันธหาเสียงกันมาก รวมถึงชวงเวลาในการใช
เวลาหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองสั้งลงกวาเดิม 15 วัน จํานวนพรรคการเมอืงที่ลงสมัครมี
จํานวนลดลงจาก 37 พรรค เหลือเพียง 24 พรรค ปจจุบันมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ขยายตวัเพิ่มขึน้เปน 7 ลานคนหรือเทากับ รอยละ 11 ของจํานวนประชากร ขณะเดยีวกันการสื่อสาร
ทางชองทางอื่นกลับไดรับความนยิมใชเปนสื่อหาเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเดิม 
เนื่องจากเปนสื่อที่ใชในการกระจายขาวสารในวงกวาง และเขาถึงกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก
สําหรับการรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือโทรทัศนจะสามารถรายงานไดอยางรวดเร็ว ส่ิงที่
นาสนใจคือการผนวกเทคโนโลยีเขากับโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยการจางนักศึกษาถึง 18,000 คน 
รายงานผลในระหวางการนบัคะแนนผานทางระบบเอสเอ็มเอสของโทรศัพทเคล่ือนที่ ยิ่งทําใหการ
รายงานผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้        
                    ขณะที่ส่ืออินเทอรเน็ตก็ยังเปนชองทางการรายงานผล ที่มีความรวดเร็วไมแตกตางกัน 
เมื่อสํานักขาวเกาะติดการเลือกตั้งอยางใกลชิด ทั้งการรายงานขาวตั้งแตเร่ิมตนการหาเสียงของ
ผูสมัครและพรรคการเมืองและจนถึงขั้นตอนการรายงานผลแบบเรียลไทม ที่จะทําใหสํานักขาว
ไดรับความสนใจจากผูใชอินเทอรเน็ต กอนที่จะมกีารตีพิมพเปนกระดาษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อสําคัญที่พรรคการเมืองและสํานักขาวใหความสําคัญมาก เพราะอินเทอรเน็ต
กําลังเปนที่นยิมใชกันอยางกวางขวางทั้งในกลุมคนทํางาน และนักเรยีน/นักศกึษา ทีส่ามารถเรียกชม
ขอมูลการเลือกตั้งไดอยางปจจุบันทันดวน โดยกลุมผูใชบริการเหลานี้เปนเปาหมายที่สําคัญของ
เหลาพรรคการเมืองที่จะใชส่ืออินเทอรเน็ตเพื่อการหาเสยีงใหกับพรรคของตนอีกทางหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเปนสื่อที่นับวาลงทุนนอยกวาสื่ออ่ืน ยังสามารถใหบริการไดอยางทัว่ถึงกับผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต ที่มีอยูประมาณ 7 ลานคน 
                    อยางไรก็ดี ความสนใจในเรื่องการเมืองของกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตยังคงอยูใน
วงจํากดัเฉพาะกลุมเทานั้น และคาดวาจะมจีํานวนผูเขาเยีย่มชมเว็บไซตทางการเมืองเพียงรอยละ 10-
20 ของผูใชบริการทั้งหมด หรือประมาณ 7 แสน - 1 ลานคนเทานั้น โดยหากพรรคการเมืองใชกล
ยุทธการหาเสยีงผานสื่ออินเทอรเน็ตอยางไดผล และสามารถจูงใจใหเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตของตนได
อยางประทับใจแลวจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตนาจะเพิม่ขึ้นกวาที่คาดไวอีก จึงเทากับวาฐาน
คะแนนเสียงทีเ่พิ่มขึ้นจากการใชส่ืออินเทอรเน็ตก็จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองนั้น และพรรค
การเมืองไมควรละเลยหรือมองขามฐานเสียงที่ใชบริการผานสื่ออินเทอรเน็ต เพราะหากสามารถชวง
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ชิงความไดเปรียบจากการดงึคะแนนเสียงของประชาชนกลุมนี้มาไดมากเทาใด กจ็ะเปนการเติม
คะแนนสียงแกพรรคการเมอืงของตนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่เปนกลุม
เยาวชน ซ่ึงมักจะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการเลือกตั้ง 
                    นอกจากคะแนนเสียงจากกลุมผูใชอินเทอรเน็ตแลว ส่ืออินเทอรเน็ตยังนับวาเปนชอง
ทางการสื่อสารที่มีตนทุนของการสื่อสารไมสูงมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
ประเภทใบปลิวหรือแผนพับ หรือหนังสือพิมพที่คิดคาโฆษณาเปนคอลัมนนิ้ว ปายโฆษณา ซ่ึงมีคา
เชาและตนทนุการจัดทําสูง ส่ือวิทยุโทรทัศน ที่คิดคาบริการเปนนาทขีองการออกอากาศ ในขณะที่
การจัดทําเว็บไซตมีตนทุนการจัดทําคอนขางสูงในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต แตสามารถใช
งานไดในระยะยาว โดยเฉลีย่แลวการสรางเว็บไซต 1 เวบ็ไซต จะมตีนทุนเฉลี่ยเปนหลักหมื่นขึน้ไป
จนถึงหลักลาน และปจจัยที่ทําใหตนทุนการสรางเว็บไซตแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบหรือ
หนาตาของโฮมเพจ จํานวนหนา โปรแกรมที่ใช เนื้อที่บนเว็บไซต ซอฟตแวร เปนตน อยางไรก็ตาม 
ขอมูลในเว็บไซตนั้นจะสามารถอัพเดทหรือปรับปรุงไดตลอดเวลา ศูนยวจิัยกสิกรไทย คาดวา จะมี
เม็ดเงินเขาหมนุเวยีนในวงการอินเทอรเนต็ ไมนอยกวา 40 ลานบาท และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม
เพียงแตเปนการนําส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อที่ทันสมัยมาใช แตการทีพ่รรคการเมือง องคกรทาง
การเมืองหรือแมแตการรายงานขาวออนไลนใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น ก็จะทําใหเกิด
การตื่นตัวทางการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับขอมลูขาวสารทาง
การเมืองที่หาชมไดในเว็บไซต นับวาเปนประโยชนอยางมากตอการมีสวนชวยเพิ่มขอมูลในการ
ตัดสินใจและเขาใจถึงวิธีการเลือกตั้งที่จะถงึในอีกไมกี่วนัขางหนานี.้- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  4 กุมภาพันธ 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=81477. 
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เห็นมาอยางไรเขียนไปอยางนั้น : เห็นมาอยางไร เขียนไปอยางนั้น : เลือกตั้ง 2548 
 

 

 
 
ที่มา : เดลินิวส. 2 กุมภาพันธ 2548. http://www.dailynews.co.th/col/col.asp?columnid=7803.      
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล                            นางสาวรติกร กีรติบูรณะ 
 

ประวัติการศึกษา                                      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
จากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม ป พ.ศ. 2541 
และเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  
กลุมวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
เมื่อป พ.ศ. 2544 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
                    จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ  
สวนที่    1    การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  

1.1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
1.2 รูปแบบของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 

สวนที่ 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย
และพรรคประชาธิปตย                     
 
สวนที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย                            
                    1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหวัหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย แบงออกเปน
สวนตางๆดังนี้ 
- เก่ียวกับพรรค (ABOUT US)  
                    นําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพรรคไวในหัวขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค
หรือการอธิบายความหมายสญัลักษณ (Logo) ของพรรค, เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรคและสาขาของพรรค 
- นโยบายพรรค (TRTP POLICIES) 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายการเมือง, 
นโยบายบรหิาร, นโยบายกฎหมาย-ยุติธรรม, นโยบายเศรษฐกิจ, นโยบายเกษตรกรรม, นโยบาย
ตรวจสอบประเมิณผล, นโยบายสาธารณะสุข, นโยบายศึกษา-วัฒนธรรม, นโยบายวิทยาศาสตร, 
นโยบายตางประเทศ, นโยบายพัฒนาสังคมและนโยบายปองกันประเทศ 
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- หัวหนาพรรค (TRTP LEADER) 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารของหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดแก ประวัต,ิ คําปาฐกถา, นายก
ทักษิณคยุกับประชาชนและเว็บไซต 
- คณะกรรมการ (TRTP TEAM) 
                    นําเสนอรายชื่อเกี่ยวกับคณะกรรมการของพรรค ไดแก ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่
ปรึกษาพรรค, ที่ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรัฐมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ
และส.ส.แบบแบงเขต 
- ประชาสัมพนัธ (PRESS ENTER) 
                    นาํเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค แบงออกเปน ขาวกองโฆษก, 
ผลงานรัฐบาล, รวมบทความ, สารไทยรักไทย, สายใจไทยรักไทย, วีดีทัศนหรือวีดีโอขาวและ
หนังสือนาอานหรือแนะนําหนังสือ 
- ภาพกิจกรรม (PHOTO GALLERY) 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรัก
ไทยในแตละเขตพื้นที่ โดยมีเนื้อหาเดียวกับหัวขอยอย คือ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
- ไทยตาํบลดอทคอม 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย สถานที่ทองเที่ยว, การ
เดินทาง, ที่พัก ฯลฯ เปนลิงคไปสูเว็บไซตในเครือของรัฐบาลคือ http://www.thaitambon.com 
- คนหาสมาชกิ  
                    บริการที่ผูเขาชมสามารถใชสืบคนขอมูลภายในเกี่ยวกับประวัติของสมาชิกพรรค 
- ไทยรักไทยอีเมล 
                    บริการฟรีอีเมล (E- mail) สําหรับผูเขาชมที่ไดสมัครเปนสมาชิกพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E- mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แนะนําหนงัสือ 
                    นําเสนอบทสรุปของหนังสือและปาฐกถาพเิศษในงานสัมมนาตางๆของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไดแก คิดใหมทําใหมตออนาคต (Rethinking the Future), เมื่ออนาคตไลลา (As the future 
catches you), พุทธทาสที่ขาพเจารูจักในทางการเมือง, พุทธทาสกบัการเมืองที่แกวิกฤติไดจริง, 
ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรคไทยรักไทย, แนวทางการสรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางกฎหมายของคนจน      
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- วีดีทัศนหรือวีดีโอขาว 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงในรปูแบบของขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่
มีทั้งขอความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
- THAI RAK THAI PARTY POLICY 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคเปนภาษาอังกฤษ 
- นโยบายหาเสียง 
                    นําเสนอนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก นโยบายสราง 5 โอกาส, 
นโยบาย 4 ปซอม 2544-2547, นโยบาย 4 ปสราง 2548-2551, นโยบายสตรี, นโยบายสรางโอกาสแก
เด็กและเยาวชน, นโยบายกรงุเทพแข็งแรง 
- ขาวกองโฆษก 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตทั่วประเทศและสส.แบบบัญชีรายชือ่ 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตทั่วประเทศและแบบ
บัญชีรายช่ือ โดยสามารถคลิ๊กเลือกเขตหรอืจังหวดั เพื่อดูรายช่ือ รูป และประวัติของผูสมัครได 
- กําหนดการหาเสียงเลือกตั้ง 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก 
กําหนดการปราศรัยหาเสียงของหัวหนาพรรค, การลงพื้นที่พบปะประชาชนในแตละเขตแตละ
จังหวดั 
- ขาวผูสมัครวันนี ้
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวตัิและประสบการณทํางานทีผ่านมาของผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทยในแตละเขตพื้นที ่
- ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค (ภาพกิจกรรม) 
- ผลงานรัฐบาล 
                    นําเสนอขอมูลหรือผลงานตางๆของพรรคที่ไดกระทํามา เชน การตั้งตูนายกทกัษณิรับ
เร่ืองรองเรียน, โครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
- รวมบทความ 
                    นําเสนอบทความหรือขาวสารที่เกี่ยวกับพรรคจากหนังสือพิมพตางๆ 
- สารไทยรักไทย 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานดานตางๆของทางพรรค 
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- บทสัมภาษณ 
                    นําเสนอบทสัมภาษณเกีย่วกับประเด็นปญหา และนโยบายหาเสียงของพรรคที่ผานการ
สัมภาษณจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
- คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
                    นําเสนอเนื้อหาการกลาวปราศรัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ในแตละเขตพื้นที่หาเสยีง  
- การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
                    นําเสนอหลักเกณฑการลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนาโดยฝายกฏหมายของพรรค 
- การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการแจงเหตุไมไปใชสิทธิการเลือกตั้งส.ส. 
- แบบหนงัสือแจงเหตุ 
                    นําเสนอรูปแบบของเอกสารหนังสือแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได                
- ผลการเลือกตั้ง 
                    นําเสนอผลการนับคะแนนเสยีงของส.ส.แบบแบงเขต และแบบบัญชีรายช่ือในลักษณะ
ของกราฟแทง นอกจากนี้ยังแสดงถึงจํานวนตัวเลขของผูมีสิทธิเลือกตั้ง, ผูมาใชสิทธิ, จํานวนบัตรที่
งดออกเสียงและจํานวนบัตรเสีย 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
                    เพื่อความสะดวกในการเขาชมขอมูล ทางเว็บไซตไดทําลิงคของเนื้อหาบางสวนแสดง
ไวในบริเวณลางสุดของหนาเว็บมีทั้งหมด 13 ลิงค ไดแก นายกทกัษิณคยุกับประชาชน, รวมคํา
ปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จากใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดีทัศนผลงาน
พรรค, แนะนาํหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรให
สังคม, วารสารกะทิขน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
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                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหัวหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home page) ของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย แบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
- ประวัติพรรค 
                    นําเสนอประวัตกิารกอตั้งพรรคและบทบาททางการเมืองในอดีตที่ผานมา 
- อุดมการณพรรค 
                    นําเสนออุดมการณของพรรคทั้ง 10 ขอ ที่เกิดขึ้นพรอมกับการกอตั้งพรรคในวันที ่ 6 
เมษายน พ.ศ. 2489 
- เก่ียวกับพรรค 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับตางๆของพรรค รวมทัง้รายชื่อและประวัติของสมาชิก
พรรคในหวัขอตางๆ ไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รองหัวหนา
พรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, ส.ส.
ระบบแบงเขตและรายชื่อคณะทํางาน 
- สงจดหมายถึงส.ส. 
                    บริการจดหมายอิเล็กทรอนิคส(E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงส.ส.ของพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
- นโยบาย 
                    นําเสนอนโยบายในการดําเนนิงานดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายดานการเมือง, 
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานการศึกษา และนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลอืกตั้ง ไดแก 
นโยบายสรางคนสรางอนาคต, นโยบายทาํ ไมทํา, นโยบายการศึกษา, นโยบายสงัคม, นโยบาย
สาธารณะสุข, นโยบายการเมืองการบริหาร, นโยบายเศรฐกิจ, นโยบายสิ่งแวดลอม, นโยบายความ
มั่นคงและการตางประเทศ, นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน, นโยบายเพื่อเยาวชน 
(www.ydt.or.th) 
- ขอไวอาลัยแด คุณพุม เจนเซน และผูเสียชีวิตทุกทาน 
                    นําเสนอเนื้อหาไวอาลัยและใหกําลังใจแดผูประสบภัยในเหตุการณคล่ืนยักษสึนาม ิ
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- ประชาธปิตย Online 
                    นําเสนอเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็ทางการเมืองในแงมุมตางๆของ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
- เสียงประชาชน  
                    กระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือระบบการใชงานสําหรับผูเขาชมที่
สามารถเขามาตั้งกระทูถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็รอนตางๆได 
- เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี  
                    นําเสนอเนื้อหาในการอภิปรายการทํางานของคณะรัฐมนตรี  
- ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
                    นําเสนอเนื้อหาการดําเนนิงานในโครงการตางๆของคณะรัฐบาล     
- สมัครสมาชกิพรรคประชาธิปตย 
                    บริการสมัครสมาชิกพรรคทางอินเทอรเน็ต 
- แวดวงประชาธิปตย 
                    นําเสนอลิงคไปสูเว็บไซตของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนาย
ชวน, นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.คุณหญงิกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ, นายสมเกยีรติ 
ฉันทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, นายสาธิต ปตุเตชะ, ดร.เสนีย สุวรรณดี, ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและ
ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์                     
- ประชาธปิตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจผูประสบภัย 
                    นําเสนอภาพถายในขณะลงพืน้ที่เยีย่มเยยีนผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามใินภาคใต 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http:// 
www.ect.go.th)  เพื่อใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ทีเ่ลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตัง้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- เตรียมตัวไปเลือกตั้งกันเถอะ,  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง,  อยางไรถึงเสียสทิธิทางการเมือง   
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บเพจหนึ่งในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกบัการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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- 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
- ขอเท็จจริงรถไฟรางคู                
                    นําเสนอขอมูล หลักฐาน และเอกสารอางอิง กรณีโครงการกอสรางรถไฟรางคู โดยนาย
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย 
- ประกาศรายชื่อวาท่ีส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอจํานวนรายชื่อและประวัติของส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายช่ือ และระบบแบงเขตที่
ไดรับการเลือกตั้ง 
- ขาวเดนประเด็นรอน 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ขาวการเลือกตั้ง’48 
                    นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค เชน การลงพื้นที่หาเสยีง
ในเขตการเลือกตั้งตางๆ, การกลาวปราศรัยหาเสียง, การนําเสนอนโยบายหาเสียง 
- รายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายช่ือและระบบแบง
เขตโดยสามารถคลิ๊กที่รายช่ือเพื่อดูรูปและประวัติของผูสมัครได 
- เก็บขาวมาเลาตอ                  
                    นําเสนอขาวสารโดยทั่วไปทีผ่านการนําเสนอจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ ซ่ึงอาจมี
เนื้อหาที่เกี่ยวของหรือไมเกีย่วของกับทางพรรค 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ  
                    นําเสนอภาพถายและกําหนดการตางๆเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ เชน ภาพถาย
ในขณะลงพื้นที่หาเสียงในจงัหวัดตางๆ, วนั เวลา และสถานที่ในการกลาวปราศรัย 
- สารประชาธิปตย  
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมืองในทุกๆหนึ่งเดือน 
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ตารางที่ 4.1  สวน/ชอง (Channel) ตางๆ ของแตละเว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

 

พรรคประชาธปิตย 

 
เกี่ยวกับพรรค ประวัติพรรค 
นโยบายพรรค อุดมการณพรรค 
หัวหนาพรรค เกี่ยวกับพรรค 
คณะกรรมการ สงจดหมายถึงส.ส. 
ประชาสัมพันธ ติดตอพรรค 
ภาพกิจกรรม แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) นโยบาย 
คนหาสมาชิก ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน 
ไทยรักไทยอีเมล ประชาธิปตย Online  
ติดตอพรรค เสียงประชาชน 
แนะนําหนังสือ เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี 
วีดีโอขาว ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
THAI RAK THAI PARTY POLICY  สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
นโยบายหาเสียง แวดวงประชาธิปตย 
ขาวกองโฆษก ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียน 
ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (www.ect.go.th) 
กําหนดการหาเสียงเลือกต้ัง การเลือกตั้งลวงหนา ภายในเขตเลือกต้ังสํานักงานกกต. 
ขาวผูสมัครวันนี้ การเลือกตั้งลวงหนา นอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
ภาพการรณรงคหาเสียง การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ผลงานรัฐบาล การแจงวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
รวมบทความ ขอเท็จจริงรถไฟรางคู 
สารไทยรักไทย ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย 
บทสัมภาษณ ขาวเดนประเด็นรอน 
คําปราศรัยหัวหนาพรรค ขาวการเลือกตั้ง’48 
การลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกต้ังส.ส. 
การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง เก็บขาวมาเลาตอ 
แบบหนังสือแจงเหตุ กิจกรรมประชาสัมพันธ 
ผลการเลือกต้ัง สารประชาธิปตย 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter)  

หมายเหตุ : เรียงลําดับตามทีป่รากฏบนหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต 
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                    1.2 รูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    จากขอมูลทั่วไปภายในเว็บไซต เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้งสองจัดอยูในกลุมของ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกร โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจาก
พรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค, 
บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail), บริการกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           1.2.1 ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                           จากขอมูลในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ดังกลาวขางตน 
สามารถแบงกลุมขอมูลที่มีอยูในเว็บไซต ออกไดเปน 5 สวน ดังนี ้
                           1) ขอมูลเก่ียวกับบริษัท (About the company) ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกบั
พรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ เปนขอมูลที่ชวย
ใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 2 
หัวขอหลัก คอื เกี่ยวกับพรรค (ABOUT US) และ คณะกรรมการ (TRTP TEAM) ซ่ึงประกอบไป
ดวยหวัขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo), เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค, สาขาพรรค และ ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่ปรึกษาพรรค, ที่
ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรฐัมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือและส.ส.แบบ
แบงเขต 
                           สวนพรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 
3 หัวขอหลัก คือ ประวัติพรรค, อุดมการณพรรค และเกี่ยวกับพรรค ซ่ึงในหวัขอ ‘เกี่ยวกับพรรค’ 
ประกอบไปดวยหัวขอยอยตางๆไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รอง
หัวหนาพรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, 
ส.ส.ระบบแบงเขตและรายชือ่คณะทํางาน 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูลที่มีรายละเอียดเกีย่วของกนันําเสนอไวในหวัขอหลักเดียวกนั 
ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับประวตัิพรรค
และอุดมการณพรรคเปนหวัขอหลัก 
                           2) รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product information) เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีด
เกี่ยวกับคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนเปนตวัสินคาในทางการเมือง และขอมูล
การรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่งเปรียบเสมือนเปนจดุขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจกอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัว
ผูสมัคร  
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                           พรรคไทยรักไทย มกีารนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัครรับ
เลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดังนี ้ คือ ขาวผูสมคัรวันนี,้ หัวหนาพรรค, ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัคร
ส.ส., คนหาสมาชิก, นโยบายพรรค, นโยบายหาเสียง, ผลงานรัฐบาล, เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม, 
บทสัมภาษณ, คําปราศรัยหัวหนาพรรค, วีดีทัศนหรือวีดโีอขาว 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัคร
รับเลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดงันี้ คือ รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส., แวดวงประชาธิปตย, ขาวการ
เลือกตั้ง’48, นโยบายพรรคและนโยบายหาเสียง, ขอเท็จจริงรถไฟรางคู, ประชาธิปตย Online, เปด
ขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี, ชําแหละนโยบายรัฐบาล  
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                           3) ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases) เปนขอมลู
ขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทีมโฆษกของพรรคหรือจาก
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดงันี้ ขาวกองโฆษก, กําหนดการหาเสียงเลอืกตั้ง, ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, 
รวมบทความ, สารไทยรักไทย, การลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, 
แบบหนังสือแจงเหต,ุ ผลการเลือกตั้ง 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดังนี ้ ขาวเดนประเดน็รอน, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธ, สาร
ประชาธิปตย, ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซนและผูเสียชีวิตทุกทาน, ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่ม
เยียนและใหกาํลังใจผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามิ, การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางภายในเขต
เลือกตั้งสํานักงานกกต., การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต., 
เตรียมตัวไปเลอืกตั้งกันเถอะ  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง อยางไรถึงเสียสิทธิทางการเมือง, สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) , 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯ
ของเรา ,ประกาศรายชื่อวาทีส่.ส.พรรคประชาธิปตย 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลขาวสารของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
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ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
                           4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) เปนสวนที่รวบรวมคําถามและ
คําตอบเกี่ยวกบัผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอก
พรรคที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบไดอยางสะดวก 
                           พรรคไทยรักไทย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชมไดจาก
หัวขอหลักที่ช่ือวา ‘ไทยรักไทยอีเมล’  
                           พรรคประชาธิปตย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชม ได
จากหวัขอหลักที่ช่ือวา ‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบริการกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) 
                           ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนิยมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชมในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information) เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทาย ที่
จะชวยเพิม่ความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจากผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรงเมื่อมี
คําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกบัทางพรรคไวในหวัขอตางๆ 
ดังนี้ ไทยรักไทยอีเมล, ติดตอพรรค, ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax), อีเมลถึง
ผูดูแลเว็บไซตพรรค (spokesman@thairakthai.or.th) 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกับทางพรรค ไวในหัวขอ
ตางๆ ดังนี้ สงจดหมายถึงส.ส., ติดตอพรรค, สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย, ที่อยูของพรรค, เบอร
โทรศัพท, อีเมลถึงผูดูแลเว็บไซตพรรค (webmaster@democrat.or.th) 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
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                    1.2.2 องคประกอบหนาเว็บ 
                    จากการศึกษาพบวาเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีองคประกอบ
ตางๆภายในหนาเว็บที่สําคัญดังนี ้
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่4.1  องคประกอบหนาเว็บของพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา:  จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 
 
 

โลโก  (Logo) โฆษณา  (Banner)  

ภาพประกอบ 

เนื้อหา  
 (Content) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก  
 (แนวตัง้) 
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ภาพที่ 4.2  องคประกอบหนาเว็บของพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

    โลโก  (Logo) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก 
(แนวตัง้)

โฆษณา (Banner) 

เนื้อหา 

(Content) 

ภาพประกอบ 
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                           - โลโก (Logo) 
                           ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย โดยทั้งสองพรรคการเมืองไดจัดวางตาํแหนงของโลโกไว
ตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 

                         โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัวอักษรไทย “ท” มีความหมายถึง การ
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของคนไทยทัง้มวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลาที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อ
พลิกฟนประเทศใหกลับ คนืสูความเจริญรุงเรืองมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 

                  โลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม มีความ
หมายถึง การเปนฝายธรรมหรือคนดี จากคําบอกเลากลาววา พระแมธรณีบีบมวยผมเพื่อใหน้าํ
ออกมาทวมพวกมารที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันตและเปนที่มาของคําวา มาร
ผจญ (http://www.democrat.or.th, 20 มกราคม 2549) 
                           - เมนูหลัก (Link Menu) 
                           เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหัวขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่นาสนใจ
ที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดยีวกนัหรือเว็บไซต
อ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทางพรรค, 
บริการกระดานแสดงความคิดเห็น จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง เปน
รูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจดัวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                           - โฆษณา (Banner) 
                           เปนสวนที่ถูกนํามาใช ในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                           - ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
                           เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถึง
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
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ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                           สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                           - สี (Colors) 
                           สีเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดงึดูดความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสี
ไดอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน  
                           จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยไดเลือกใช สีน้ําเงินแดง ซ่ึงเปนสีประจาํ
พรรค เปนโทนสีหลักประกอบการนําเสนอเนื้อหา โดยมีสีขาวเปนสีพื้นหลังของโฮมเพจ ซ่ึงการใช
สีดังกลาวในโฮมเพจสอดคลองกับสีที่ใชในโลโก (Logo) ของพรรค นอกจากนี้พรรคไทยรักไทย
เองก็ไดกําหนดความหมายของสีประจําพรรคไววา สีน้ําเงินมีความหมายถึงประชาชนไทยและ
ประเทศชาต ิ  สวนสีแดงมีความหมายถึงนโยบายของพรรค (http://www.thairakthai.or.th/ 
trtp/info_party/info_th_asp?Lib_id=849, 6 กุมภาพันธ 2548) ดังนั้นการใชสีแดง ขาว น้ําเงิน เปนสี
หลักในเว็บไซต นอกจากเปนการนําสีประจําพรรคมาใชแลวยังบงบอกถึงความหมายของความเปน
ชาติไทยอีกดวย จะเห็นไดวา สีแดง ขาว น้ําเงินดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสีในธงชาติไทยนัน่เอง  
โทนสีหลักทั้งสามถูกนํามาใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลัง
และรูปภาพพืน้หลัง เพื่อบงบอกถึงความสําคัญของเนื้อหาในแตละสวน เชนการใชสีน้ําเงินเปนสี
ของโลโกพรรค ช่ือพรรค และสโลแกนพรรคบนสีพื้นหลังสีขาว ซ่ึงจะทําใหเนื้อหาในบริเวณ
ดังกลาวมีความโดดเดนและนาสนใจ หรือการใชสีแดงซึง่จัดเปนสีที่สะดุดตาไดงายมาเปนสีพื้นหลัง
ในการโฆษณา (Banner) นโยบายหาเสียงของพรรค นอกจากจะแสดงวาเปนเนื้อหาที่เปนสวน
สําคัญแลวยังสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมเว็บไซตไดอีกดวย จะเห็นไดวาพรรคไทยรักไทย
มีการใชสีเพื่อส่ือถึงความหมายของเนื้อหาไดอยางชดัเจน และตรงกับความหมายของสีประจําพรรค
และสีที่ใชในโลโกพรรค รวมทั้งไดใชสีดังกลาวเพื่อแสดงความเปนเอกลักษณประจําเว็บไซตของ
พรรคอีกดวย 
                           ขณะที่พรรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟา ซ่ึงเปนสีประจําพรรคเปนโทนสีหลัก
เชนกัน โดยใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตวัอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง โดยมีสีขาวตัดเปนสีพื้นหลังในบางสวนดวย สวนการนําเสนอสีในปายโฆษณา (Banner) 
และลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) มีการใชสีตางๆหลากหลาย ไดแก สีสม เหลือง ชมพู เขียว แดง มวง 
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สําหรับตัวอักษรในสวนของเนื้อหาหลักมกัใชสีน้ําเงินบนพื้นขาวหรือสีขาวบนพื้นน้าํเงิน ซ่ึงการใช
สีในสวนของเนื้อหาหลักนั้นคอนขางสรางความโดดเดนไดดีพอสมควร ประกอบกับสามารถ
สะทอนถึงความเปนพรรคการเมืองเกาแกของพรรคประชาธิปตยไดเปนอยางดี เนื่องจากสีน้ําเงินให
ความหมายถึงความเกาแก ความมั่นคง ความเปนนกัอนุรักษนยิม ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
พรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตามในสวนของปายโฆษณา (Banner) และลิงคเมนหูลัก (แนวตั้ง) 
ที่ใชสีหลากหลายมากเกนิไป แทนที่จะสรางความโดดเดนใหกับเนื้อหาและหนาโฮมเพจ กลับเปน
การทําใหเกิดความสับสนในการเขาชมเนือ้หาของผูใชมากขึ้น                     
 
                    1.2.3 การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                    โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกของเว็บไซต เปนเสมือนหนาตอนรับหรือหนาสารบัญ
ที่แสดงใหเหน็ถึงเนื้อหาและบริการตางๆที่ปรากฏอยูในเว็บไซต                    
                    โฮมเพจถือเปนสวนที่มีความสําคัญอยางมาก ตอการเชือ่มโยงเขาไปยงัเนื้อหาภายใน
เว็บไซต การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆอยางเปนสัดสวน นอกจากจะชวยใหโฮมเพจมี
ความสวยงามและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซตแลว ยังชวยดงึดูดใหผูเขาชมสนใจใน
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคไดอีกดวย 
                    จากการศึกษาพบวา โฮมเพจของพรรคการเมืองทั้งสองมีการจัดแบงพืน้ที่การใชงานได
อยางชัดเจนและเปนสัดสวน พรรคไทยรกัไทยมีรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 2 สวนการใช
งาน โดยจัดใหดานบนและดานขวาของหนาโฮมเพจเปนตําแหนงขององคประกอบหลักที่จะปรากฏ
อยูในทกุหนาของเว็บเพจ  
                    ขณะที่พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 3 สวนการใชงาน 
โดยมีการจดัวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูในดานบน และดานขางทั้งซายและขวาในทกุ
หนาของเว็บเพจ 
                    ทั้งนี้การจัดตําแหนงและลําดบัความสําคัญขององคประกอบตางๆในหนาโฮมเพจ เพื่อ
เนนใหเหน็วาอะไรเปนเรื่องสําคัญมาก สําคัญรองลงไป หรือสําคัญนอยตามลําดับ นับเปนหลัก
สําคัญในการออกแบบหนาโฮมเพจอยางหนึ่ง เพื่อแสดงใหทราบถึงตาํแหนงและลําดับความสําคญั
ของเนื้อหาที่พรรคการเมืองทั้งสองตองการนําเสนอ โดยสามารถแบงหนาโฮมเพจออกเปน
สวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจ ถือเปนบริเวณที่สําคัญทีสุ่ดในหนา เพราะเปนสวนที่จะ
ดึงดูดผูเขาชมใหติดตามเนื้อหาที่เหลือภายในหนานั้น จากการศกึษาพบวา บริเวณสวนหวัของ
โฮมเพจพรรคไทยรักไทย เปนบริเวณขององคประกอบหลักที่จะปรากฏอยูในทกุหนาของเว็บเพจ
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โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรือดานซายของหนา มีการใชสีสันที่
โดดเดนและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและคําขวัญ (Slogan) เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็น
เมื่อเร่ิมเขาสูเวบ็ไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงมุมบนดานซายของหนา 
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนจุดเริม่ตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ 
ซ่ึงจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนูขอความและเมนูรูปภาพอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ หัวขอหลักเปนเนื้อหาหลักที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการ
นําเสนอ โดยแตละหัวขอหลักสามารถแยกยอยเปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสวนอืน่ๆ
ภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก ‘เกีย่วกบัพรรค’ จะประกอบไปดวย
ลิงคของหัวขอยอยมากมายไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo) , เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค และสาขาพรรค ทั้งนี้บริการประเภทตางๆหรือระบบที่ผูเขาชม
สามารถเขาไปใชงานได เชน ติดตอพรรค, คนหาสมาชิก, ไทยรักไทยอีเมล ถือเปนสวนหนึ่งของ
เมนูหลักเชนกนั 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)  
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                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบสุดทายในสวนหวัของหนา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหาที่นําเสนอจะเกีย่วกับ นโยบายหาเสียง, 
หมายเลขพรรค, คําขวัญ (Slogan), โลโกพรรค, ช่ือพรรค, ขาวสารตางๆและภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร สวนในชวงหลังการเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณ
ตอประชาชนที่ชวยลงคะแนนเสียงใหไดเปนรัฐบาลพรอมกับภาพยกมือไหวของพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร 
                    2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคไทยรักไทย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ จากการศกึษา ซ่ึงมี
ระยะเวลาเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พบวา เนื้อหาและภาพประกอบในสวนตนๆของ
หนา เปนองคประกอบที่มกัไดรับการปรบัปรุง (Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงนั้นๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับขาวสารประจําวันหรือขาวสารการรณรงคหา
เสียง มักมกีารใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประกอบการนําเสนอ เพื่อใหเนื้อหาใน
สวนนั้นๆ ดูโดดเดนและเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหัวขอ ‘ขาวกองโฆษก’ มกัมีการใชภาพนิ่ง
ประกอบการนําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดเพียงเรื่องเดยีวในแตละวนั หรือในชวงสัปดาหสุดทายกอน
การเลือกตั้ง มีการใชภาพเคลื่อนไหวประกอบการนําเสนอขาวสาร การเดินทางหาเสียงในพื้นที่
ตางๆที่ทางพรรคใหความสําคัญ เชน กําหนดการเดินทางหาเสียงของขบวนรถไฟหมายเลข 9 จาก
จังหวดัอุบลราชธานี - นครราชศรีมา 
                    นอกจากนีย้ังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญรองลงมาอยางเปนระเบียบ เร่ิม
จากประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช่ือ, กําหนดการหาเสยีง
เลือกตั้ง, นโยบายหาเสียง, การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, แบบ
หนังสือแจงเหตุ, ขาวผูสมัครวันนี,้ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, ผลงานรัฐบาล, รวม
บทความ, สารไทยรักไทย, บทสัมภาษณ, วดีีโอขาวและคาํปราศรัยหัวหนาพรรค  
                    3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคไทยรักไทยมีการรวมลิงค (Link) ของเนื้อหา
บางสวนจัดแสดงไวในรูปแบบของเมนูรูปภาพ (แนวนอน) 13 ลิงค เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
ชมเว็บไซตไดแก นายกทกัษณิคุยกับประชาชน, รวมคําปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จาก
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ใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดทีัศนผลงานพรรค, แนะนําหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรใหสังคม, วารสารกะทขิน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจ
ไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
                    รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูใน
ทุกหนาของเวบ็เพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชือ่ถือใหกับพรรค
และเว็บไซต เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกบัพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง 
ประกอบดวย ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax) และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับ
ติดตอกับผูดูแลเว็บไซต spokesman@thairakthai.or.th นอกจากนี้ยงัมีสวนของการแสดงจํานวน
ตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) ที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงทายสุดบริเวณมุมขวาของหนา ซ่ึงถือ
เปนขอมูลในลําดับสุดทายที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการนําเสนอ 
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                    สําหรับพรรคประชาธิปตย การจัดลําดับความสําคญัขององคประกอบตางๆในหนา
โฮมเพจ สามารถแบงการพิจารณาออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
                     
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
                     

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจพรรคประชาธิปตย เปนบริเวณขององคประกอบหลักทีจ่ะ
ปรากฏอยูในทุกหนาของเวบ็เพจ โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรอื
ดานซายของหนา มีการใชสีสันที่หลากหลายและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญ
ขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและการแสดงจํานวนตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็นเมื่อเร่ิมเขาสูเว็บไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงมุมบนดานซายของหนา ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบรเิวณดังกลาวเปน
จุดเริ่มตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ และจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนขูอความ (แนวนอน) อยูในดานบนและเมนูรูปภาพ 
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(แนวตั้ง) อยูในดานขาง ทั้งซายและขวาของหนาเว็บ ซ่ึงแตละหวัขอหลักสามารถลิงค (Link) 
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก 
‘ประวัตพิรรค’ สามารถลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาเกีย่วกับประวตัิการกอตั้งและบทบาททางการเมือง
ของพรรคในอดีตที่ผานมาได หรือในหวัขอหลัก ‘สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง’ สามารถ
ลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาที่ใหความรูเกีย่วกับระบบการเลือกตั้ง ภายในเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได  

2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคประชาธิปตย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ  
                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบแรกในสวนของเนื้อหา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลอืกตั้งเนื้อหาทีน่ําเสนอจะเกีย่วของกับ หมายเลขพรรค, โล
โกพรรค, ช่ือพรรค, คําขวัญ (Slogan), นโยบายหาเสยีงและภาพของสมาชิกพรรค สวนในชวงหลัง
การเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณตอประชาชนทีช่วย
ลงคะแนนเสียงให 
                    เนื้อหาและภาพประกอบ เปนองคประกอบในตําแหนงรองลงมาที่มักไดรับการ
ปรับปรุง(Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในชวงนัน้ๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีอ่ยู
ในสวนตนๆของหนามักมกีารใชภาพนิ่งประกอบการนาํเสนอ เพื่อใหเนื้อหาในสวนนั้นๆดูโดดเดน
และเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหวัขอ ‘ขาวเดนประเด็นรอน’ มักมีการใชภาพนิ่งประกอบการ
นําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดในแตละวัน นอกจากนี้ยังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจดัลําดับความสาํคัญ
รองลงมาอยางเปนระเบยีบ ไดแก ขาวการเลือกตั้ง’ 48, รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรค
ประชาธิปตย, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธและสารประชาธิปตย 

3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคประชาธิปตยมีการรวมลิงค (Link) เกีย่วกับเว็บไซต
ของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนายชวน, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวส,ุ นายสมเกียรติ ฉนัทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, 
นายสาธิต ปตเุตชะ, ดร.เสนยี สุวรรณด,ี ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศกัดิ์ 
รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูในทกุหนาของ
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เว็บเพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรคและเว็บไซต 
เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกับพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง ประกอบดวย ที่
อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับติดตอกับผูดูแลเว็บไซต 
webmaster@democrat.or.th  
                    โฮมเพจเปนสวนของเว็บไซตที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนสวนที่จะทําใหผูเขา
ชมตัดสินใจหรือเลือกวาจะเขาไปเยี่ยมชมหรือดูเนื้อหาบนเว็บไซตนั้นๆหรือไม หากการจัดรูปแบบ
ของโฮมเพจไมดึงดูดความสนใจเทาที่ควร ก็อาจทําใหผูเขาชมเปลี่ยนไปเขาชมเว็บไซตอ่ืนได 
เว็บไซตนัน้จึงอาจไมประสบความสําเร็จ    การวางหนา (Lay-out) หรือการจัดวางองคประกอบ
ตางๆลงในแตละบริเวณของโฮมเพจใหสวยงามและงายตอการใชงาน จึงเปนเสมือนการสรางความ
ประทับใจและดึงดดูใหผูเขาชมสนใจในเนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคการเมืองนั้นได 
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                    1.2.4 โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 ในงานวิจยันี้ มีโครงสรางของ
เว็บไซตที่เหมอืนและแตกตางกัน  ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.2  โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
 
องคประกอบของโครงสราง พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย 
การเชื่อมตอกนั 
- การเชื่อมโยงขอมูล (Links) 

 

/ 
 

 

/ 
 

การสื่อสารระหวางกัน 
- อีเมล 
- หมายเลขโทรศัพท 
- ที่อยูของพรรค 
- กระดานแสดงความคิดเหน็ 

 

/ 
/ 
/ 
- 

 

/ 
/ 
/        

/ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การลงทะเบยีนสมาชิก 
 

 

/ 
 

 

       / 

        

ทางเลือก 
- ภาษาอังกฤษ 

 

/ 

 
- 
 

ความสนุกสนาน 
- เพลง 

 

/ 

 
- 
 

                     
                    จากตารางที่ 4.2  พบวาเว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 เวบ็ไซตมีองคประกอบของ
โครงสรางที่เหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังรายละเอียดตอไปนี ้
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                    การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวจิัยนี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” ซ่ึงไดแบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. 
ความสนุกสนาน (Playfulness) 2. ทางเลือก (Choice) 3. การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 4. การ
เก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 5. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal 
Communication) 
                    จากโครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทยดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาองคประกอบ
ของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ 
Ha and James ใน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอกนั(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกนั 
(Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก 
(Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    เวบ็ไซตพรรคการเมืองไทยในงานวิจยันีใ้หความสําคัญกับปฏิสัมพันธ (Interactivity) ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร นั่นคือ ความสามารถในการมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกนั โดย
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอาจแบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ 
                    1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                    การเชื่อมโยงเปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถ
ติดตอกับผูอ่ืนและขอมูลอ่ืนไดทั่วโลก  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย 
ไดนําเอาคณุลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยางเต็มที่ โดยมทีั้งลักษณะที่เปนขอความหลายมิต ิ
(Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงในลักษณะรปูภาพและตัวอักษร ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยงัขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของพรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได 
เชน ลิงคเชื่อมโยงไปยังเวบ็ไซตพันธมิตรหรือเว็บไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของพรรคไทยรัก
ไทย ไดแก เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม (http://www.thaitambon.com) ซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑโอทอปหรือสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย ถือเปนผลงานหนึ่งที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น 
และลิงคเชื่อมโยงของพรรคประชาธิปตย ไดแก เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(http://www.ect.go.th) ซ่ึงใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 
                    2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง           
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                    จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและทีอ่ยูของพรรค เปนชองทางการ
ส่ือสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ไดเปดโอกาสใหผูเขาชมได
ส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค ซ่ึงอาจเปนการแนะนําติชมหรือแสดงความคิดเห็น  
                    การสื่อสารระหวางกันจะชวยใหผูสงสาร หรือผูจัดทําเวบ็ไซตเขาใจและทราบวาผูเขา
มาเยี่ยมชมเว็บไซตเปนคนกลุมใดบาง มีความตองการหรือสนใจในเรื่องใด อันจะเปนประโยชนตอ
การจัดทําและพัฒนาเนื้อหาเว็บไซตใหสอดคลองกับความตองการของผูเขาชมมากยิ่งขึ้น 
                    นอกจากการสื่อสารระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชมเวบ็ไซตแลว เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย ยังไดทําชองทางการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูเขาชม ไดมีปฏิสัมพันธกับผูใช
อินเทอรเน็ตดวยกัน ไดแก การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) หรือในหวัขอ 
‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบรกิารสําหรับผูเขาชมที่สามารถเขามาตั้งกระทูถาม - ตอบ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นรอนตางๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได 
                    3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                    การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือดั้งเดมิ 
จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาไดวา การใชระบบการเปนสมาชิก 
(Membership) ของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยม
ชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ใหเกดิขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเนต็
นั่นเอง 
                    ระบบสมาชิกของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีการใหสิทธิพิเศษ สําหรับผู
ลงทะเบียนเปนสมาชิกของเว็บไซต โดยมีบริการเฉพาะสมาชิกซึ่งจะแตกตางกันไป เว็บไซตพรรค
ไทยรักไทยมีการใหบริการฟรีอีเมลแกสมาชิกหรือในหัวขอ ‘ไทยรักไทยอีเมล’ ซ่ึงถือวาเปนบริการ
ที่จะสงผลใหเกิดการกลับเขามายังเว็บไซตไดมาก เพราะหากผูใชอินเทอรเน็ตใชบริการอีเมลของ
เว็บไซตใดแลว ยอมจะตองกลับไปยังเว็บไซตนั้นๆ เพื่อใชบริการอีเมลอยูเสมอ สวนเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย มีบริการสงขาวสารแจงกําหนดการตางๆของพรรคผานทางอีเมลไปถึงสมาชิก         
                    4) ทางเลือก (Choice)  
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจดัทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปดโอกาสใหผู
เขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศกึษาพบวา เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยมีการ
นําเสนอทางเลอืกในดานของภาษาใหกับผูเขาชม โดยอยูในหัวขอ ‘THAI RAK THAI PARTY 
POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคใน
รูปแบบของภาษาอังกฤษ สําหรับพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้  
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                    5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึ่ง ที่จะชวยดึงใหผูเขา
ชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษาพบวา 
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย มีการใชเสยีง ‘เพลง’ ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก 
(Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงในชวงกอนการเลือกตั้งและมี
เนื้อหาเกี่ยวกบัการขอบคุณตอการลงคะแนนเสียงในชวงหลังวันเลือกตั้ง ถือเปนเครื่องมือในการ
กระตุนความสนใจใหผูชมกลับเขามาชมเว็บไซต และเปนมิติหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูจดัทําและ
ผูเขาชมเว็บไซต ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
และพรรคประชาธิปตย 
                    จากแนวคิดในงานวิจัยของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ที่ไดเสนอรูปแบบของการ
นําเสนอ (appeals) ที่เรียกวา  แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง  ซ่ึงจําแนกออกเปน 5 รูปแบบ 
ไดแก 1) การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 2) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) 3)
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell) 4) การโจมตี (Attack) และ 5) 
การกลาวแกหรือการปกปองตนเอง (Defense) ในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดนํามาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหการนําเสนอขอมูลขาวสารในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตย  โดยไดใหคําจํากัดความของเนื้อหาของเว็บไซตในแตละประเด็น  ดังนี้ 

1. การใหขาวสารทางการเมือง (I n f o r m a t i o n)  เนื้อหาของเว็บไซตมีลักษณะเปน 
กลางและเนนใหความรูแกผูรับขาวสารในเรื่องการเมืองเปนหลัก 

2. การแนะนําวิธีการใชสิทธิ    (Instruction)   เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการใหขอมูลเกีย่ว      
กับวิธีการหรือขั้นตอนในการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางถูกตอง 

3. การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell)  ซ่ึงเปนประเดน็ 
หลักในการหาเสียงของแตละพรรค  โดยเนื้อหาของเว็บไซตเปนการนําเสนอขายความคิดหรือ
โครงการที่แตละพรรคจะทํา  รูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกันในแตละพรรค ทั้งสํานวนโวหาร
และลักษณะการนําเสนอ  รวมทั้งอาจมีการยกตัวเลข อางสถิติ เปนตน รวมถึงการโฆษณาตัวผูสมัคร
หรือนําเสนอภาพลักษณของผูสมัครอันถือวาเปนหนึ่งในผลิตภัณฑทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองของตน 

4. การโจมตี (Attack)  โดยเนือ้หาของเว็บไซตเปนการกลาวหาหรือกลาวถึงในเชิงลบ 
ตอผูสมัครหรือพรรคฝายตรงขามทั้งทางตรงและทางออม โดยอาจไมจําเปนตองเปนคําหยาบคาย
เสมอไป  แตมีลักษณะที่ตองการทําลายความนาเชื่อถือหรือคะแนนนิยมของคูแขง 

5. การกลาวแก (D e f e n s e)  เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการกลาวแกขอกลาวหาหรือการ 
โจมตีจากผูสมัครหรือพรรคคูแขง หรือบุคคลอื่นๆ เชน ส่ือมวลชน  กระแสสังคม 
 
                    ทั้งนี้ จากการพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซตของแตละพรรคพบวา มีเนื้อหาหรือขอความ
ตรงกับลักษณะตางๆใน 5 ประเด็นดังกลาว รวมทั้งไดทําการเปรียบเทียบเนื้อหาเว็บไซตของแตละ
พรรคในแตละประเด็น ใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง พรอมทั้งยกตัวอยางเนื้อหาเหลานี้ให
เห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตตั้งแตวันที่ 
6 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
ปรากฎดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบแบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

 
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย แบบแผนของการรณรงคหาเสียง

เลือกต้ัง 
ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 
หลัง - - 18 100.0 18 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 

รวม 112 
(27.18) 

75.17 37 
(17.29) 

24.83 149 
(23.80) 

กอน 3 42.84 4 57.16 7 
หลัง 3 42.84 4 57.16 7 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 
 

6 
(1.46) 

42.84 8 
(3.73) 

57.16 14 
(2.24) 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 

(44.90) 
77.73 53 

(24.77) 
22.27 238 

(38.02) 
กอน 49 44.55 61 55.45 110 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 
(16.51) 

43.04 90 
(42.06) 

56.96 158 
(25.24) 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 
(9.95) 

61.19 26 
(12.15) 

38.81 67 
(10.70) 

รวม 412 
(100.0) 

65.82 214 
(100.0) 

34.18 626 
(100.0) 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (  ) แสดงถึงจํานวนรอยละ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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                    จากตารางที่ 4.3  พบวา  ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2548  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองในภาพรวมมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดย
เนื้อหาสวนใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 25.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด ลําดับที่สามคือ  ประเด็นการใหขาวสาร
ทางการเมืองจํานวน 149 คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแก
จํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  
ตามลําดับ   
                    ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาในแตละเว็บไซตพรรคการเมืองพบวา ในจํานวนเนื้อหาที่
นําเสนอทั้งหมด 626 เนื้อหานั้น เปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 214 
เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด หรือกลาวโดยสรุปไดวา การนําเสนอ
ขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางเว็บไซตนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหามากกวาพรรค
ประชาธิปตยในอัตราสวน 2 ตอ 1 โดยประมาณ   
                    ในประการตอมา เมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงผานเว็บไซต
ของแตละพรรคการเมือง ภายใตกรอบการวิเคราะหแบบแผนการปราศรัยหาเสียงตามแนวคิดของ
สมบัติ จันทรวงศ ดังกลาวขางตน พบวา พรรคไทยรักไทยทําการรณรงคหาเสียงโดยวิธีการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด จํานวน 185  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90  รองลงมา
เปนแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18  และแบบ
แผนการโจมตีเปนอันดับที่สาม  จํานวน  68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ  16.51  ในขณะที่พรรค
ประชาธิปตยใชแบบแผนการโจมตีมากที่สุด จํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 รองลงมาเปน
แบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย จํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 และ
อันดับที่สามไดแกแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 37  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29     
                    ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคทางการเมืองผานเว็บไซตของ
แตละพรรคการเมือง ไดแสดงจํานวนและรอยละของเนื้อหาของเว็บไซตทั้ง 2 พรอมแยกทําการ
วิเคราะหในแตละประเด็น ตามลําดับการนําเสนอดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคไทยรักไทย 

กอน 112 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง - 

จํานวน 112 รวม 
รอยละ 27.18 
กอน 3 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 3 
จํานวน 6 รวม 
รอยละ 1.46 
กอน 159 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 26 
จํานวน 185 รวม 
รอยละ 44.90 
กอน 49 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 19 
จํานวน 68 รวม 
รอยละ 16.51 
กอน 27 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 14 
จํานวน 41 รวม 
รอยละ 9.95 

รวมทั้งส้ิน 412 
100.0 

                       
                    จากตารางที่ 4.4  เมื่อแยกพิจารณาเว็บไซตของแตละพรรคการเมือง  ในสวนของ
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย พบวา  มีเนื้อหาประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย
มากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ลําดับที่สามคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการ
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กลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 9.95 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด  และประเด็นการแนะนําวิธีการใช สิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 1.46 ของ
จํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวา ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทาง
เว็บไซตนั้นพรรคไทยรักไทยไดมุงเนนไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายหรือโครงการอยางชัดเจน 
ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาดังกลาวมีสัดสวนสูงเกือบรอยละ 50 ของเนื้อหาเว็บไซตทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.5  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
                     ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคประชาธิปตย 

กอน 19 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง 18 

จํานวน 37 รวม 
รอยละ 17.29 
กอน 4 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 4 
จํานวน 8 รวม 
รอยละ 3.73 
กอน 49 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 4 
จํานวน 53 รวม 
รอยละ 24.7 
กอน 61 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 29 
จํานวน 90 รวม 
รอยละ 42.06 
กอน 18 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 8 
จํานวน 26 รวม 
รอยละ 12.15 

รวม 214 
100.0 
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                    จากตารางที่ 4.5  จะเห็นไดวา  เว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการ
โจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตย
นําเสนอทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 24.77 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด ลําดับที่สามคือ 
ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29 ของจํานวนเนื้อหาที่
พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอย
ที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด 
ตามลําดับ 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวาในสวนของพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปนพรรค
ฝายคานเดิมและเปนคูแขงสําคัญในการเลือกตั้งกับพรรคไทยรักไทย ซ่ึงอยูในฐานะรัฐบาลเดิมนั้น 
พรรคประชาธิปตยใชการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งที่เนนหนักไปในลักษณะการโจมตี หรือช้ีใหเห็น
ขอบกพรองของพรรคไทยรักไทย ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มีสัดสวนมากถึงรอยละ 42 ของ
เนื้อหาที่นําเสนอทั้งหมด                    
                    จากแบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานเว็บไซตของทั้ง 2 พรรคการเมือง  เมื่อ
แยกพิจารณาออกเปนแตละประเด็นตามกรอบการวิเคราะห มีรายละเอียดที่จะอธิบายดังนี้ 
 
1.  การใหขาวสารทางการเมอืง   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทัว่ไปทางการเมือง 
2)  การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
3)  กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
4)  การแจงวันเวลาในการไปเลอืกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.6  เปรียบเทียบแบบแผนของการใหขาวสารทางการเมืองผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 100.0 
หลัง - - 18 100.0 18 100.0 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 
 รวม 112 75.17 37 24.83 149 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.6  พบวา  เนื้อหาประเด็นดานใหขาวสารทางการเมืองมีจํานวน 149 
เนื้อหา แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 131  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 18 
เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 75.17 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย
จํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.83  ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด
จํานวน 112 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
85.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปน
ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน จํานวน 85 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 75.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
ซ่ึงมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  รองลงมาเปน
ประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.21 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นในการ
แจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 0.90 ของจํานวนเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด                                        
 

 
 
 
ภาพที่ 4.5  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
            และออกพบปะประชาชน 

 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)                          
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                    จากภาพที่ 4.5  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็น การกําหนดการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งและออกพบปะประชาชนของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแจงใหทราบถึงวัน 
เวลา และสถานที่ในการลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
                    สวนเนื้อหาของเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยดานการใหขาวสารทางการเมือง
ทั้งหมดจํานวน 37 เนื้อหา  มีการเผยแพรเนื้อหาในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 19 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 14.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกจํานวน 18 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 100.0 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการ
เมืองในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากที่สุด
จํานวน 20 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 54.05 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตยทั้งหมดรองลงมาคือ ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออก
พบปะประชาชน จํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
และการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวนเทากันอยางละ 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.70 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด  ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยละ 50.34 
ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด  แมวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมี
ในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น  โดยเมื่อแบงออกเปนแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่เนื้อหาของ
พรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คือ การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการ
เมืองและกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน  สวนประเด็นการแจงวัน
เวลาการไปเลือกตั้งนั้น ทั้ง 2 พรรคการเมืองมีเนื้อหาเทากันจํานวน 1 เนื้อหา อยางไรก็ตาม ประเด็น
การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง เนื้อหาของพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 1 เนื้อหา ในขณะที่
ไมมีเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยเลย ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  เนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                        ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 26 23.21 20 54.05 
2.การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง - - 1 2.70 
3.กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 85 75.89 15 40.55 
4.การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 1 0.90 1 2.70 

รวม 112 100.00 37 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการใหขาวสารทางการเมืองในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง อาทิเชน  
                  -  วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548  คณะผูบริหารพรรคประชาธิปตย นําโดย  นาย 
บัญญัติ บรรทัดฐาน หวัหนาพรรค  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และคณะ เดนิทางมาถึงยังสนามกฬีา
เวสน  2 เพื่อลงชื่อสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป    แบบบัญชีรายชื่อ  
จากนั้นเปนการจับสลากเพื่อเลือกหมายเลข ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดหมายเลข 4  โดยนายบัญญัต ิ 
บรรทัดฐานในฐานะหวัหนาพรรคเปนผูจับสลาก  
                    เปนการบรรยายถึงรายละเอียดของเหตุการณทั่วไปของพรรค ซ่ึงมีลักษณะเปนกลาง 
โดยกลาวถึงเหตุการณในวนัลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ                      
       - วันที่ 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยไดมีการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2548 ของพรรคประชาธิปตย โดยมีวาระสําคัญ คือ การเลือก
หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค  พรอมดวยคณะกรรมการบริหารพรรคแทนชุดเกาที่ประกาศ
ลาออกไปกอนหนานี้  ซ่ึงในที่ประชุมไดมีมติกําหนดใหจัดการประชมุใหญในวันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2548 และกําหนดโรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ     
                    เปนการแจงถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญของพรรค เพื่อเลือกหัวหนา
พรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม                  

2) การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง อาทิเชน 
                     -   วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตย ไดแถลงถึงคุณสมบัติของ ส.ส. ระบบเขตวา “ทางพรรคไดพิจารณาผูสมัคร ส.ส. แบบ
แบงเขตเลือกตั้งโดยคํานึงถึงคุณสมบัติหลัก 4 ประการ คือ 1. มีความรูความสามารถ ทั้งที่เกิดจาก
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การศึกษาในระบบและการศึกษาที่ เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน  2.  มีอุดมการณในระบอบ
ประชาธิปไตย  ไมฝกใฝวิธีการหรือแนวคิดเชิงเผด็จการหรือรวบอํานาจแบบผูกขาด 3. เขาใจใน
อุดมการณ แนวทางและปรัชญาการดําเนินงานของพรรคประชาธิปตย 4. มีความผูกผันฉันพี่นองใน
เขตเลือกตั้งนั้นๆ...”   เปนการบรรยายถึงเกณฑในการพิจารณาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบง
เขตของพรรค วาจะตองมีคุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ 

3) กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
                        - วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงกําหนดการปราศรัยใหญ ณ ลานพระบรม
รูปทรงมา โดยมีการบอกถึงวัน เวลา และสถานที่  ในการเริ่มปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
 

 
 

ภาพที่ 4.6  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
                   และออกพบปะประชาชน 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
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4) การแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
                     -  วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงถึงวัน เวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดย
ใชขอความวา “6 กุมภาพันธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา”  
 

 
  

ภาพที่ 4.7  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

 
2.  การแนะนําวิธีการใชสิทธิ   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
2)  การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.8  เปรียบเทียบแบบแผนของการแนะนําวิธีการใชสิทธิผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 3 42.86 4 57.14 7 100.0 
หลัง 3 42.86 4 57.14 7 100.0 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 6 42.86 8 57.14 14 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.8  พบวา  เนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิมีทั้งหมดจํานวน 14 
เนื้อหา  แบงออกเปนการเผยแพรเนื้อหาทั้งในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง โดยมีจํานวนเทากันคือ 
7 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.86 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิ ธีการใชสิทธิทั้งหมด   และเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 57.14 ของจํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใช
สิทธิทั้งหมด 
                    การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา และการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใช
สิทธิเลือกตั้ง  เปนการแสดงถึงลําดับขั้นตอนที่ถูกตองในการไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาและการ
แจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    โดยเนื้อหาการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้งสองพรรคการเมืองไมแตกตางกันมากนัก  
เนื่องจากมีเนื้อหาเฉพาะหนาหลักของเว็บไซตเทานั้นและมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บเพจอื่น เชน 
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    เปนตน 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา ไมคอยมีความแตกตางกันมากนักทั้งประเด็นการแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา
และประเด็นการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
3.  การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

 
ตารางที่ 4.9  เปรียบเทียบแบบแผนของการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 100.0 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 100.0 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 77.73 53 22.27 238 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.9  พบวา  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมี
ทั้งหมดจํานวน 238 เนื้อหา  แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 208  เนื้อหา และชวงหลังการ
เลือกตั้ง 30 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
77.73  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด และเนื้อหาของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.27  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 185 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 159 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 76.44  ของจํานวนเนื้อหาดาน
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 86.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวย
การขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการ
โฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 134 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 72.43 
ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
รองลงมาคือประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหจํานวน 34 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 18.38 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 7.57 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด และการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.62 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทย
ทั้งหมด  ตามลําดับ  
                    จากเนื้อหาของเว็บไซต พรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 53 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.56 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
จูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลัง
การเลือกตั้งจํานวน 4 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 13.33  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขาย
โครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการโฆษณา
ผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 34 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 64.15 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด 
รองลงมาคือ ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงและประเด็นการ
โฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา ซ่ึงมีจํานวนเทากันคือ 9 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.98 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด และประเด็นการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอย
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ละ 1.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด  ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของทั้ง 2 พรรค
การเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปน
รอยละ 55.46  โดยทั้ง 2 พรรคการเมือง ใหความสนใจในเนื้อหาประเด็นการโฆษณาผูสมัครใน
พรรคและภาพลักษณของพรรคเปนอันดับแรก  และใหความสนใจในประเด็นการโฆษณาผลงาน
ของพรรคที่ผานมาเปนอันดับสุดทายเชนกัน สวนอีก 2 ประเด็น ไดแก การโฆษณาเสียงเฉพาะ
กลุมเปาหมาย/ฐานเสียง และการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหนั้น พรรคไทย
รักไทยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ตางกัน โดยมีเนื้อหาประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของ
พรรคที่จะทําใหมากกวาประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง ในขณะที่
พรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ในจํานวนเทากัน ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยและ 
                พรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 134 72.43 34 64.15 
2.การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 14 7.57 9 16.98 
3.การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 34 18.38 9 16.98 
4.การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 3 1.62 1 1.89 

รวม 185 100.00 53 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละประเดน็ของ
เว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี ้

1) การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค อาทิเชน 
                        -  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 นายประชา  มาลีนนท  ไดกลาววา  “มั่นใจวาพรรค
ไทยรักไทยนาจะได ส.ส. ลําปางทั้งจังหวัด  เพราะมีนักการเมืองอาวุโสถึง 3 คน คอยดูแลพื้นที่ จึง
ไมนาเปนหวง... และจากการทําโพลลาสุดของพรรคปรากฏวา  คะแนนสูงสุด  โดยผูสมัครของเรามี
คะแนนนําอยู หากยังเปนอยางนี้ตอไป  เรามีโอกาสชนะสูง”   
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายยุรนันทน  ภมรมนตรี  วาที่ผูสมัคร ส.ส. เขตดิน
แดง  พรรคไทยรักไทยใหสัมภาษณถึงการเลือกตั้งซอม ส.ก. ดินแดง  ที่นางอนงค  เพชรทัต  
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ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยชนะคูแขงจากพรรคประชาธิปตยกวา 5,000 คะแนนวา “ตองขอบคุณ
ทุกคะแนน ที่เลือกนางอนงค  ซ่ึงคะแนนที่ไดสวนหนึ่งมาจากความมุงมั่นของนางอนงค  และมา
จากฐานเสียงเดิมของนายชูพงษ  เพชรทัต ส.ก. ดังนั้นคงตองขอขอบคุณประชาชนแทนนางอนงค
ดวย”    เปนการแสดงถึงคุณสมบัติของผูสมัครในพรรคที่มีเหนือคูแขง 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.8  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                    พรรค 
 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 

 
                    จากภาพที่ 11 แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครอยาง
ละเอียด ประกอบดวย รูปถาย รายช่ือ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ฯ 

2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
                 - วนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี  หัวหนา 
พรรคไทยรักไทย เดินทางไปชวยลูกพรรคหาเสียงที่ จ.เชียงใหม  และใหสัมภาษณวา  ในการหา
เสียงชวงโคงสุดทาย  พรรคไทยรักไทยไมไดปรับกลยุทธใหม  เพียงแตพยายามตรงึพื้นที่ไวไมให
ประชาชนเปลีย่นใจ  สวนทีเ่ชียงใหม  ตนจะไปชวยลูกพรรคหาเสียง  ก็ตั้งความหวงัวาจะได ส.ส. 
ทั้งจังหวดัโดยทั่วไปในสวนของภาคเหนือ  ลูกพรรคไทยรักไทยทุกคนไดเปรียบกวาพรรคอืน่ๆ  
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3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2548  ..นายจกัรภพ  เพ็ญแข  กลาววา “พี่นอง 
ส่ือมวลชนครับ  ผมอยากจะเสริมสักนิดวา  เหตุที่นายกฯ และพรรคไทยรักไทย  มีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องการเสริมสรางทางดานเด็กและเยาวชน  เพราะเราทราบดีวาสังคมตองมี 2 ดาน ใน 4 ปแรกท่ี
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําไดรับความไววางใจจากประชาชนนั้น  เปนการซอมสิ่งที่เปน
สวนฐาน  สวนบกพรองของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของวัตถุ  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  ทําใหมี
การรวมกลุมจัดระบบตางๆ มากขึ้น  พูดงายๆ คือ วัตถุดีแลว  แตใน 4 ปตอไป  ก็เปนเรื่องของจิตใจ
ที่สําคัญ ก็คือ จิตใจของสังคม ที่พาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเรามักจะพูดกัน พูดทุกรัฐบาลวาเด็กและ
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ  แตคราวนี้เปนครั้งแรกที่เราจะไดกระทําตามคําพูดนั้นจริงๆ ดวยการที่
ประกาศวา  แลวเด็กจะเปนอนาคตไดอยางไร  ในโลกที่มีความสับสนวุนวาน  ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ในโลกซึ่งมีส่ิงที่คอยเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็ก เชน ยาเสพติด  
สารเสพติด  เร่ืองของกามารมณ  เร่ืองความรุนแรงตางๆ เหลานี้  แนวนโยบายทั้งหมดที่ ดร. สิริกร  
ไดกรุณาชี้แจงมา ส่ิงสําคัญที่ผมอยากจะขอเสริม  เปนเพียงสวนหนึ่งของกรอบนโยบายทั้งหมด  แต
เปนสิ่งที่สําคัญและเราภูมิใจมาก  ก็คือ อุทยานแหงการเรียนรู...” 
                 -  และในวันเดียวกันนั้น  ดานนางสิริกร  มณีรินทร  ประธานคณะทํางาน 
ดานเด็กและเยาวชน  พรรคไทยรักไทย  พรอมคณะ  รวมแถลงถึงนโยบายดานเด็กและเยาวชนวา  
พรรคไดแบงนโยบายออกเปน 3 ดาน คือ 1) การสรางสังคมปลอดภัย  ผานการผลักดันกฎหมาย
ตอตานอบายมุข  ขจัดยาเสพติดและความรุนแรง  การจัดโซนนิ่งสถานศึกษาไมใหมีแหลงอบายมุข
และสรางความเขมแข็งและอบอุนในครอบครัวโดยรณรงคใหทุกวันอาทิตยเปนวันครอบครัว 2) 
สรางสังคมโอกาส  โดยจะมีการจัดทุนกูยืมใหกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ตั้งแต ปวช. จนถึง
อุดมศึกษา  และใชคืนเมื่อเรียนจนมีงานทํา  จัดตั้งกองทุนเพื่อสําหรับเด็ก  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรค  และเปลี่ยนสถานพินิจใหเปนสถานศึกษาพิเศษเพื่อใหโอกาสแกเยาวชนที่เคยกระทําผิด  
และ 3) การสรางสังคมปญญาและคุณธรรม  โดยพัฒนาคุณภาพเด็กไทยตั้งแตแรกเกิดดวยคาราวาน
สรางเด็กและถุงของขวัญพัฒนาสติปญญาเด็กไทยตามพัฒนาการของสมอง  พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามความถนัด  สงเสริมแหลงเรียนรู ลานกีฬา และพื้นที่ แสดงออกทางความคิดที่
สรางสรรค  เชน การจัดอุทยานการเรียนรู  เปนตน  สงเสริมกิจกรรมและสื่อที่สงเสริมทาง
วัฒนธรรม  โดยมีรูปแบบที่โดนใจเด็กและเยาวชน 
                 -  วันที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2 5 4 8 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  กลาววา “ชวงโคง 
สุดทายกอนการเลือกตั้งภาค กทม. ไดจัดสื่อนโยบายออกมา 2 ดาน คือ 1. ปายหาเสียง  กรุงเทพ
แข็งแรง  โดยเปนการสรางความสุขใหกับคน กทม. 6 ดาน คือ สวนสุขภาพ สังคมปลอดอบายมุข 
โรงเรียนดีๆ ใกลบาน รถไฟฟา 10 เสนทาง  ความสุขของผูสูงอายุ และสุขภาพแข็งแรงครอบครัว
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อบอุน  และ 2. การแจกเสนทางรถไฟฟาที่ครอบคลุมทั้ง กทม. 10 เสนทาง โดยใชคําวา “รถไฟฟา
ผานที่นี้” ภายใตงบประมาณ 5 แสนลานบาท” 
                    - และในชวงหลังการเลือกตั้งคือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ  กลาววา  “กรอบนโยบายของรัฐบาลในอีก 4 ป ขางหนา จะมีจุดเนนที่สําคัญคือ 1) การแกไข
ปญหาความยากจน  ซ่ึงถือเปนเรื่องที่รัฐบาลจะใหความสําคัญมากที่สุด 2) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ใหมีความทันสมัย  และการปรับเปลี่ยนประเทศใหสามารถรองรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  ทั้งเรื่องการคาเสรี  การกดดันใหมีการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม และวิทยาการสมัยใหมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง  3) การวางตําแหนงของประเทศไทยใน
เวทีการคาโลก ….” 

4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา  อาทิเชน 
                 - วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ กลาววา “ประวัติศาสตรดาน 
การเมืองถือเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีกติกาที่ใชในการเลือกตั้ง และรัฐบาลนี้เปน
รัฐบาลชุดแรกที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองพรรคเดียวเกินกึ่งหนึ่งของสภาทําใหเกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองเปนอยางมาก  ทําใหการทํางานเต็มที่สามารถเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เปนประโยชน  
นายกฯ ใชภาวะความเปนผูนําไดเต็มที่  ประวัติศาสตรดานการปกครอง รัฐบาลทําสําเร็จเมื่อ 2 ป ที่
ผานมา โดยการปรับโครงสราง กระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ  นําหนวยงานที่มีความสัมพันธและ
เกี่ยวพันกันมารวมกลุม  เพื่อใหการทํางานเปนองครวมมากกวาแยกสวน  ประวัติศาสตรดาน
เศรษฐกิจที่ไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดดานเศรษฐกิจจากเดิมเนนเรื่องการสงออกและการทองเที่ยว  แต
รัฐบาลนี้ เห็นวา   แนวทางนี้ไม สําคัญและโดดเดนพอ   จึง เพิ่มอีกแนวทางคือ  เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก  คือ เศรษฐกิจแบบรากหญาที่เกี่ยวของกับคนจนคนชนบท  
ซ่ึงคนเหลานี้เปนประชากรสวนใหญของประเทศ  แตเราใชพลังของคนเหลานี้นอย  รัฐบาลจึงให
โอกาสฟนขึ้นมา...” เปนตน 
                 -  เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  กลาววา “...พี่นองครับ  ที ่
ผานมา  รัฐบาลไดทํางานแกปญหาเศรษฐกิจมาก  พี่นองก็เห็นไดชัด  4 ปที่ผานมา รัฐบาลไดสราง
งานขึ้นถึง 4 ลานแปดแสน  รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นถึง 30% เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นอีก 
1.7 ลานลาน  จากเดิมที่ผมเขามาเพียง 4.8  พี่นองที่เคารพครับ  เรามีตัวเลขสงออกเพิ่มขึ้น คือ ขาย
ของเกงขึ้นอีก 1 ลานลานบาท จาก 4 ป ที่ผานมา  ดัชนีตลาดหลักทรัพยวันที่ผมเขาอยู 296 วันนี้อยูที่ 
717 ขึ้นมา 420 ...” 
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                    สําหรับตัวอยางของเนื้อหาในการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละ
ประเด็นของเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย   มีดังนี ้

1) การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
- วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ประธานคณะทํางาน 

กลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  พรรคประชาธิปตย  กลาววา  ขณะนี้มีผูสนใจเขารวมวางนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจกับพรรคประชาธิปตยเปนจํานวนมาก     ทั้งนักธุรกิจรวมถึงอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ อีกกวา 20 คน  เนื่องจากเกรงวารัฐบาลจะมีอํานาจเกินไป 

2) การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา  อาทิเชน 
                     -  วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจริุนทร  กลาวในการปราศรยัวา “อยากให 
ประชาชนเลือก ส.ส. โดยการคํานึงถึงการถวงดุลในสภา  เพื่อใหมีฝายคานที่เขมแข็งตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีได  โดยยึดยุทธศาสตร 201 เสียง และตองการชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการมีรัฐบาลที่
เขมแข็งเกินไปจนกลายเปนเผด็จการรัฐสภา  และมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นตลอด 4 ป ภายใต
การบริหารของพรรคไทยรักไทย...” 
                    -  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  การเสวนา “เศรษฐกิจไทย หลังการเลือกตั้ง”   นํา 
โดย นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ในฐานะคณะทํางานกลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  โดยมีนายอัมรินทร  
คอมันตร  นักธุรกิจการเดินเรือทะเล  และนายประชัย  เล่ียวไพรัตน  เขารวมเสวนาดวยในครั้งนี้  
ประเด็นที่นาสนใจในการเสวนา คือ แนวคิด และทัศนคติของนายอัมรินทร  คอมันตร  ที่ตรงกับ
แนวนโยบายของพรรคประชาธิปตย  ไมวาจะเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเกษตรกรที่จะลางหนี้  เพิ่ม
และกระจายรายไดอยางทั่วถึงใหเกษตรกรไทย  โดยการออกกฎหมายรับผิดชอบหนี้ที่เกิดจากความ
ลมเหลว  จากการดําเนินนโยบายของรัฐ  การทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน  เพื่อลางหนี้  การเพิ่ม
การจางงานในชนบท  เปนตน  ในสวนของการลงนามทําขอตกลงเขตการคาเสรี  หรือ เอฟทีเอกับ
จีน ที่สงผลใหผักผลไมของเกษตรกรชาวไทยขายไมออก  เนื่องจากมีการนําเขาจากจีนในราคาถูก
กวา  นายอัมรินทร  เห็นดวยที่วาถาพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลจะยกเลิกแกไขหามไมใหนําผัก  
ผลไมที่จะสรางผลกระทบใหคนในชาติเขามาในไทย  โดยการทบทวนขอตกลงเอฟทีเอทั้งหมด 
และนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภานั้นเปนเรื่องที่ถูกตอง และควรดําเนินการอยางเรงดวน...” 

3) การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา อาทิเชน 
- วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายอาคม  เองฉวน  ผูสมัคร ส.ส. กระบี่ เขต 1  

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเปดเผยวา  ไดจัดทําเอกสารแผนพับเรื่องพรรค
ประชาธิปตยกับการพัฒนายางพารา  เพื่อใหความรูดานการพัฒนายางพาราในรอบ 100 กวาป  จะทํา
ใหไทยเปนผูนําการผลิตยางอันดับ 1 ของโลก  โดยกลาววา  ป 2547 ไทยสงออกยางอันดับ 1 ของ
โลก ปริมาณ 2.7 ลานตัน  โดยจีนนําเขา 7.5 แสนตัน มาเลเซีย 6 แสนตัน ญี่ปุน 5.4 แสนตัน และ
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คาดวาป 2548 ไทยจะสงออกยาง 3 ลานตัน  โดยราคาจะปรับตัวระหวางกิโลกรัม 45-48 บาท  ทั้งนี้
ตองเรงทํานิคมอุตสาหกรรมยางพาราใหเสร็จสมบูรณ  บทบาทของบริษัทรวมมือยาง  3 ประเทศ  
และบทบาทตลาดสินคาเกษตรลวงหนาที่ซ้ือขายยางแผนรมควันใหมีความสําคัญของโลกและการ
จัดตั้งการยางแหงประเทศไทยใหแลวเสร็จภายในป 2548 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.9   ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                     พรรค 

ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
 

                    จากภาพที่ 4.9  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครภายใน
พรรคอยางละเอียด โดยรายชื่อของผูสมัครจะสามารถลิงคตอไปยังภาพถาย ประวัติการศึกษาและ
ประสบการณทํางานของผูสมัครรับเลือกตั้งได  
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4.  การโจมตี   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง 
2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบแบบแผนของการโจมตีผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 49 44.55 61 55.45 110 100.0 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 100.0 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 43.04 90 56.96 158 100.0 

 
                    จากตารางที่ 4.11  พบวา  เนื้อหาดานการโจมตีมีทั้งหมดจํานวน 158 เนื้อหา  แบง
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 110  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 48 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 43.04 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การโจมตีทั้งหมด  และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
56.96 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 68 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 44.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 19 เนือ้หา 
คิดเปนรอยละ 39.58  ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 39 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
57.35 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.06 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด ประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 11 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.18 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นการโจมตี
คุณสมบัติของผูสมัครจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 4.41 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของ
พรรคไทยรักไทยทั้งหมด ตามลําดับ  
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                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 90 เนื้อหา   เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 61 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 55.45 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 29 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 60.42 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการ
เลือกตั้งโดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 65 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 72.22 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 10 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 11.11 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของ
พรรคประชาธิปตยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทย คิดเปนรอยละ 13.92 โดยเนื้อหาของทั้ง 2 
พรรคการเมืองมุงประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคเปนสวนใหญ รองลงมาคือ การโจมตี
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาการโจมตีนโยบายหาเสียงในจํานวน
ที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงถือวาทั้ง 2 พรรค ใชเนื้อหาในการโจมตีคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม พรรค
ประชาธิปตยไมมีเนื้อหาในประเด็นการโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร ในขณะที่พรรคไทยรักไทยเอง
มีเนื้อหาเพียงจํานวนเล็กนอย ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  เนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การโจมตี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโจมตีนโยบายการหาเสียง 11 16.18 10 11.11 
2.การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 3 4.41 -  
3.การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 39 57.35 65 72.22 
4.การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 15 22.06 15 16.67 

รวม 68 100.0 90 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการโจมตีในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึง  กรณีพรรคประชาธิปตยออกแคมเปญ 201 เสียงวา  “การแขงขันทางการเมืองแตละ
พรรคตองบอกประชาชนใหชัดเจนวาจะนําเสนออะไรใหประชาชนแมเสนอตัวเปนฝายคานก็ตาม..” 
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                 -  วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย กลาววา “ทั้งนี้เชื่อวาแคมเปญของพรรคประชาธิปตย  201 เสียง เพื่อตรวจสอบนั้น ไมใช
ประเด็นที่ประชาชนสนใจ  เพราะประชาชนสนใจเรื่องปากทองมากกวา  แคมเปญดังกลาวจึงเปน
เพียงเกมการเมือง  หรือวาระทางการเมืองไมใชเพื่อบานเมือง” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  แกนนําพรรคไทยรกั 
ไทย กลาววา  “มาตรการ 201 เสียงของพรรคประชาธิปตยบรรลุผลไดยาก และที่มีการเสนอ
มาตรการรายวัน  แสดงถึงความสับสนในตัวเอง  นาจะจัดระเบียบตัวเองกอน  ที่ผานมาพรรค
ประชาธิปตยมีชองทางและตรวจสอบรัฐบาลหลายครั้ง แตไมเคยเปนผล  ดังนั้น  การขอ 201 เสียง 
เพื่อตรวจสอบรัฐบาลไดเปนขออางมากกวา” 

2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร อาทิเชน 
                 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน   ผูสมัคร ส.ส. สุราษฎรธานี   
เขต 1 พรรคไทยรักไทย  กลาววา  คุณสมบัติของนายโกเมศ  ขวัญเมือง  ผูสมัครของพรรค
ประชาธิปตย   ที่มีขอมูลอยูในเว็บไซตของ กกต. วา เปนผูที่เสียสิทธิ์  เกรงวา  กกต. ในทองถ่ิน
อาจจะเขาชวยเหลือ  เพราะวา นายชูศักดิ์  เอกเพชร  ประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.สุราษฎรธานี  กับ
นายโกเมศ  เคยเปนกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  ตนเองจึงไดยื่นหนังสือไป
ยัง กกต. กลางใหตรวจสอบมายัง กกต. จังหวัดอีกครั้งวา  เปนการชวยเหลือกันหรือไม  และควรนํา
หลักฐานออกมาแสดงใหประชาชนเห็นดวย 

3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่14  มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ทักษณิ กลาววา “คูแขงของพรรคในภาค 
กลางคือพรรคชาติไทย  แมวาผมจะอยูถนนเดียวกันกับนายบรรหาร  (ศิลปะอาชา) คือ จรัญสนิท
วงศ  และแมวาผมกับนายบรรหารจะสนิทกันมาก  ผมก็ตองเชียร ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย  จะไป
เชียร ส.ส. ของพรรคชาติไทยคงไมถนัด  เพราะ ส.ส. ไทยรักไทยผมสั่งไดถนัดกวา  ...และผมยิ่ง
ทํางานยิ่งรูสึกวาตัวเองหนุมขึ้น  เพราะไดพลังจากประชาชนเปนกําลัง  และอยางนอยผมก็หนุมกวา
นายบรรหาร หัวหนาพรรคชาติไทย  เอาแคความหนุมก็ชนะแลว  ยังไมนับความหลอ  ไมนับความ
สูงอีกตางหาก” 
                 -  และในวนัเดียวกันนั้น  นายปองพล  อดิเรกสาร  ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรค 
ไทยรักไทย กลาววา “... ถึงเวลาแลวที่สุพรรณบุรี ตองเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เพราะที่ผานมาทุก
คนมองเห็นภาพแลววา  การเมืองที่ผูกขาดไดไปสรางความมั่งคั่งใหคนกลุมหนึ่ง  ลามไปถึงการเขา
ไปสรางฐานอํานาจครอบงําวงการราชการ  ถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคที่มากมายสวยงาม
ในสุพรรณบุรีลวนเปนเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งสิ้น  ทุกโครงการเกิดตามแผนพัฒนา
แหงชาติตามกระบวนการของรัฐบาลอยูแลว  แตส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมีผูฉกฉวยโอกาสนําเอาไปหา
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ความดีความชอบวาเปนโครงการของกลุมตนเอง  ตักตวงผลประโยชนในโครงการยังไมพอ  ยัง
สรางคานิยมใหประชาชนสําคัญผิดวาตองเปนหนี้บุญคุณเสียอีก   สรุปแลวผมวาระบบ
สาธารณูปโภคที่ผุดขึ้นในสุพรรณบุรีราวดอกเห็น  ไมไดสรางความอยูดีกินดีขึ้นกับคนสุพรรณบุรี
เทาใดนัก  เพราะภาพรวมสวนใหญยังไมคอยพอกินเหมือนเดิม  จะไดเพียงความสะดวกสบายเล็กๆ 
นอยๆ จากโครงการเทานั้น  เพราะความร่ํารวยไปตกกับผูมีอํานาจและผูรับเหมาอยางสิ้นเชิง” 
                 -  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  เดินทางไปเปดปราศรัยยอยที่ 
ลานอเนกประสงค  ตลาดหมูบานธนสิน  เขตบึงกุม กลาววา “พรรคไทยรักไทยมีความชัดเจนในตัว
หัวหนาพรรค  ตางจากพรรคอื่นที่ยังไมรูวาใครเปนหัวหนากันแน เชน ประชาธิปตยถาถูกกฎหมายก็
คือ นายบัญญัติ  แตถาลงใตก็เปนนายชวน หลีกภัย  หากหาเสียงใน กทม. ก็จะชูประเภทหลอๆ คือ 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  สวนพรรคชาติไทยหลายคนหลงคิดวาหัวหนาพรรคคือ  นายชูวิทย  กมล
วิศิษฎ  สวนพรรคมหาชนเห็นนายอเนก  เหลาธรรมทัศน  ชูกําปนขวา  พล.ต. สนั่น  ขจรประศาสน 
ชูกําปนซาย  วันดีคืนดี  ทั้งคูดอดไปชนไวนกับนายวัฒนา  อัศวเหม  อยางนี้ใครเปนหัวหนาพรรค
กันแน” 
                 -  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  กลาววา “เปนยุทธการ 
ขมขวัญของพรรคประชาธิปตย   โดยเอาขาราชการประจํามาเปนเหยื่อในการโจมตีคูแขง  เปนการ
ขมขูขาราชการใหกลัวรวมทั้งใหประชาชนตื่นตกใจ  ซ่ึงเปนนิสัยของฝายคานไปแลว  แตพรรคไทย
รักไทยไมเคยกลัว  วันนี้พรรคประชาธิปตยเลนบทยักษ  แตเปนยักษที่ไมมีกระบองขมขูใหกลัว  แต
หลักฐานไมมี  ซ่ึงนายเนวินไดช้ีแจงไปแลววา  เรื่องนี้ไมมีอะไร เปนการพูดคุยตามหนาที่เทานั้น  
การที่พรรคประชาธิปตยออกมาระบุวามีหลักฐานนั้น ไมเปนจริง  เพราะอาจเปนหลักฐานชิ้น
เดียวกับวีซีดีตากใบที่นายธานินทร  ใจสมุทร  นําไปแจกใหกับชาวบานตอนหาเสียงซึ่งผลออกมา
เปนสิ่งผิดกฎหมาย  เพราะพวกนี้เปนพวกที่สะสมของผิดกฎหมายอยูแลว  ดังนั้น  หลักฐานก็คงเปน
หลักฐานเท็จดวย  วันนี้พรรคประชาธิปตยสูญเสียการทรงตัว  เพราะน้ําในหูไมเทากัน” 

4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาทิเชน 
 -  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ   โฆษกพรรคไทยรัก 

ไทย กลาววา  จากการเลือกตั้งลวงหนา   พบวามีปญหาไมชอบมาพากลใน 2-3 เขต เชน เขตคันนา
ยาว และสะพานสูง  เกรงวาหากเก็บหีบเลือกตั้งไวที่สํานักงานเขต  อาจเกิดปญหาได  ขอเสนอ
เปลี่ยนสถานที่เก็บมาไวที่สถานีตํารวจแทนเพราะที่ผานมาจะเห็นวา นายอภิรักษ  โกษะโยธิน  ผูวา
ฯ กทม. วางตัวไมเปนกลาง อยากให  กกต. จับตาพื้นที่เลือกตั้งใน กทม. เปนพิเศษ” 
                    สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการโจมตี ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   มีดังนี้  
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1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                  -  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบูรณัชย  สมุทรรักษ  รองโฆษกพรรค 
ประชาธิปตย  กลาวถึง  กรณีที่นายกขึ้นกลาวบนเวทีปราศรัยวา  จะดูแลสวัสดิภาพทหารใหดีขึ้น  
โดยมีคําพูดของนายกที่กลาววา  ตอนนี้ผมขอทึกทักเลย  ถาเลือกผมตอ  ขาราชการทหารสบายใจได
เลยวา  ถาเศรษฐกิจแข็งแรงอีก 4 ปขางหนา  จะขึ้นเงินเดือนขาราชการอีก 2 รอบ  ฉะนั้นวันที่ 6 
ก.พ. ขอใหเลือกพรรคไทยรักไทย  ทางพรรคเห็นวา  คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งควรจะ
พิจารณาวาเปนการกระทําที่ละเมิดมาตรา 44 แหง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ในกรณีสัญญาวาจะให
หรือไม 
                  -  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  หัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย  ใหสัมภาษณถึงกรณีที่พรรคไทยรักไทย ลดเปา ส.ส. ในภาคอีสานเหลือ 120 คนวา 
ความจริงพรรคไทยรักไทยนาจะลดลงมากกวาเดิม  หาก 4 ปที่ผานมา  รัฐบาลไมสรางภาพเกินจริง
และยอมรับวา  มีปญหามาก  คนจนยังเยอะ และมีคนเปนหนี้มากขึ้น  เปาหมายของพรรคไทยรัก
ไทย  คือ ภาคอีสาน  การจะไดที่นั่งเพิ่มคงจะไมมี   แมแตในพื้นที่ภาคเหนือที่เปนบานเกิดของ
นายกฯ เอง ก็อาจจะไมไดที่นั่งเพิ่มขึ้น  เพราะเกษตรกรในภาคเหนือไดรับความเดือดรอน ราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ซ่ึงเปนผลมาจากการทําเอฟทีเอกับประเทศจีน” 
                  - วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548  พีระพนัธ  สาลีรัฐวิภาค   ผูอํานวยการเลือกตั้ง  
กทม. ของพรรคประชาธิปตย  กลาวถึง  การที่พรรคไทยรักไทยประกาศกวาดคะแนนใหไดถึง 400 
เสียง โดยอางวา  เพื่อเสถียรภาพทางการเมือง  และความเขมแข็งของรัฐบาล  โดยไมคํานึงถึงระบบ
ตรวจสอบถวงดุลจากฝายคานวา ... นายกฯ ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัว
สูญเสียความมั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ  จึงตองการยึดไวอยางสมบูรณ 

2) การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ  ผูสมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ 
เขต 5 (ปทุมวัน-ราชเทวี) เปดตัวหนังสือ “ใครวา....คนรวยไมโกง (เรื่องจริง)” โดยกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจัดทําหนังสือเลมนี้วา  หลังจากที่ตนไดทํางานในฐานะฝายตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลชุดนี้ชวง 4 ป  ผลของการทํางานมักจะออกมาในลักษณะที่พูดไปแลวก็หายไป
เฉยๆ ตนจึงรวบรวมขอมูลการทุจริตเหลานั้นมาจัดทําเปนหนังสือที่สามารถอานแลวเขาใจถึงการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น  ซ่ึงทุกเรื่องจะมีเอกสารหลักฐานทางราชการประกอบทั้งหมด...ขอมูลในหนังสือเลม
นี้  เปนเพียงจุดเริ่มตนที่อยากจะใหผูอานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบผูนําของเรา  ซ่ึงเราจะได
เห็นภาพที่แทจริงวากลุมคนเหลานี้เปนอยางไรมากกวาภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากระบบการตลาดที่เขา
ใชกันอยูและตองบอกวาเมื่ออานแลวอยาทอแท  เพราะการตัดสินใจเลือกผูนํานั้นยังอยูในมือของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
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                 -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตยกลาววา “ไดมคีวามพยายามเขาไปแทรกแซงสื่อ  จะเหน็ไดวาเมื่อวาน (10 ม.ค. 48) 
กอนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัรุงขึ้น  ไดมีการจัดกจิกรรมถายทอดทางสถานีโทรทัศน
ชอง 11 ซ่ึงเรื่องราวการถายทอดสดไมไดเกี่ยวของกับการประชุม ครม. แตอยางใด  แตรัฐบาลนี้ได
ใชอํานาจรัฐทีต่นเองมีอยูส่ังการใหมกีารถายทอดสด  เพื่อที่จะหาเสียงสรางความนิยมทางการเมือง
เพิ่มคะแนนเสยีงในการเลือกตั้งมากกวาที่จะเผยแพรผลงานของรัฐบาลปกติ...” 
                 -  วันที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาววา “ตั้งแตมี 
พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. ที่ผานมา  พรรคพบวารัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไมมีผูนําประเทศคนใดเคยทํามากอน คือ การฉกฉวย
โอกาส เวลา สถานที่บริหารราชการแผนดินและงบประมาณของรัฐเอื้อประโยชนหาเสียงพรรค
การเมืองของตนอยางโจงแจงโดยไมละอายฟาดิน  โดย 6 พฤติกรรมที่เห็นชัดแจง คือ  1) การใชส่ือ
ของรัฐหาเสียงประชาสัมพันธผลงานของตนเอง  โดยนํารัฐมนตรีมาออกรายการทีวีทุกวัน 2) การใช
กลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง 3) การแทรกแซงสื่อ 4) ใชวิธีการบล็อกหัวคะแนน  โดยการสง
รัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยไปคางตามบานกํานันผูใหญบาน  5) การสรางคานิยมที่ผิด   โดยเมื่อ
วันเด็กแหงชาติที่ผานมา  นายกฯ  ฉวยโอกาสใหโอวาทสรางคานิยมที่ ผิดแก เยาวชนและ
วิพากษวิจารณพรรคการเมืองคูแขง และ 6) ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการที่มีสวนไดสวนเสียใน
การเลือกตั้ง  เพื่อเอ้ือประโยชนตอการหาเสียงใหรัฐบาล 

3)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน 
                 -  วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาวถึง “กรณทีี่ 
กองทัพอากาศไดยกหองทํางานชั้น 2 ในสํานักงานผูบังคับการ  ทหารอากาศดอนเมือง  ใชเปนศูนย
ประสานงานเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย  เขตดอนเมือง ปรากฏวา หองดังกลาวนี้ มีเจาหนาที่ของ
พรรคไทยรักไทยนั่งทํางานอยู และไดเร่ิมปฏิบัติการมากวา 2 สัปดาห ...”  
                 -  วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2548  โฆษกพรรคประชาธิปตย กลาวถึง “กรณีที่นาย 
จักรวาล  วรรณาวงศ  ผูสมัครเขต 2 พรรคประชาธิปตย จังหวัดเชียงใหม ถูก กกต. ทองถ่ินเพิกสิทธิ
การลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  องคกรอิสระที่มีหนาที่ดูแลการเลือกตั้งไมมีสุจริตเที่ยง
ธรรม ความไมเปนอิสระขององคกรอิสระ (กกต.) ทําใหผูสมัครของพรรคประชาธิปตยอาจสูญเสีย
โอกาสเปนผูแทนรับใชประชาชน..” 
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5.  การกลาวแก  
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบแบบแผนของการกลาวแกผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 100.0 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 100.0 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 61.19 26 38.81 67 100.0 

 
                    จากตารางที่ 1 4 . 3   พบวา เนื้อหาดานการกลาวแกมีทั้งหมดจํานวน 67 เนื้อหา แบง 
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 45  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 22 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 61.19 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การกลาวแกทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
38.81  ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 41 เนื้อหา 
เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 27 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 60.0 ของ
เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้ง
จํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 63.64  ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวง
หลังการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 23 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 56.10 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาว
แกของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล
จํานวน 18 เนื้อหา  ตามลําดับ   
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 26 เนื้อหา มี
เนื้อหาการเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 18 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.0 ของเนื้อหาดานการ
กลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 8 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 36.36 ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
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53.85 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
ปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 12 เนื้อหา ของ
จํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการกลาวแกของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหา
ของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยล 22.39 ของจํานวน
เนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด โดยท้ัง 2 พรรค จะมีเนื้อหาในประเด็นการปกปองบุคคลหรือ
ผลงานของบุคคลมากกวาเนื้อหาประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรค ที่มีจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค ดังตารางที่4.14 
 
ตารางที่ 4.14  เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                       ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การกลาวแก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 23 56.10 14 53.85 
2.การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
18 

 
43.90 

 
12 

 
46.15 

รวม 41 100.00 26 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการกลาวแกในแตละประเด็นของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทย ดังนี้ 

1) การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล  อาทิเชน 
-  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  น.ส. ศุภมาส ผูสมัครพรรคไทยรักไทย กลาววา  

“...หลังจากที่ทุกพรรคเปดตัวผูสมัคร ส.ส. ดันถูกเลนงานดวยวิชามารหลายอยาง  ตั้งแตการปลอย
ขาวและการแจกใบปลิวใสรายปายสี ปาหินใสรถของทีมงานระหวางลงพื้นที่  ทําลายปายหาเสียง  
เสนอเงินลอใจทีมงานและใชกลยุทธหลอกลอคนมาขอสิ่งของที่สํานักงาน  เพื่อใหทําผิดกฎหมาย  
บางครั้งรูสึกเหนื่อยที่ตองตอสูกับวิชามารและเกมใตดินเหลานี้  เพราะที่ผานมาจะยึดผลงานและกฎ
กติกามาตลอด  ขนาดมีคนเคยแนะนําวาใหใชวิชามารเลนงานกลับคืนไปบาง  แตดิฉันไมไดทํา  
เพราะตั้งใจที่จะทําการเมืองแนวใหมแขงขันกันที่ผลงานดีกวา” 
                       - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายการณุ  โหสกุล  ผูสมัคร ส.ส. กทม. เขตดอน 
เมือง  พรรคไทยรักไทย  กลาวถึง  “พรรคประชาธิปตยระบุมีการเปดศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย เขต 2 ดอนเมือง  บนหองทํางานชั้น 2 ของผูบังคับการทหารอากาศวา ไมเปน

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    102 

ความจริง  ตนมีศูนยประสานงานที่สะดวกสบายใหญโตอยูแลว  จึงไมจําเปนตองใชสถานที่ราชการ
...” 

2) การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
อาทิเชน 
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  หวัหนาพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึงการจัดวาง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อที่แกนนํากลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ  เทียน
ทอง  แสดงความไมพอใจวา  “จริงๆ แลวไมมีอะไรมาก  เพราะเปนการแบงกันไปทํางาน  บาง
คนทํางานมาก 4 ปแลว ก็ใหคนอื่นไปทําบาง  ตัวเองไปทําหนาที่อ่ืน ถามุงมั่นจริง ทําหนาที่อะไรก็
ได  ขอใหพรรคเขมแข็งเพื่อทํางานใหประชาชนไดคิดแคนั้น  แตถาคิดวาตัวเอง ตัวเอง แลวก็ตัวเอง 
ตรงนี้ไมเหมาะ…” 
                        -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผูส่ือขาวถามวา “กลุมตางๆ ยังคงออกมา 
สนับสนุน ผลักดันใหแกนนํากลุมขึ้นเปนรัฐมนตรี   กระทั่งดูเหมือนเกิดความขัดแยงขึ้นในพรรค 
หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาววา ไมมีอะไรหรอก มันก็เสนอความคิดเห็นกันเปนเรื่องธรรมดา  
รับรองไมมี  พรรคไทยรักไทยไมมีแรงกดดันใดๆ แตการเสนอความคิดเห็นมันเปนการโยนความ
คิดเห็นกันทางอากาศเยอะไปหนอยเทานั้นเอง  วาคนนี้จะเหมาะ คนนี้ก็เชียรกัน  เปนเรื่องธรรมดา  
บางทีก็ชอบเชียรกันเอง” 

 
  สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการกลาวแก ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค

ประชาธิปตย มีดังนี้ 
1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลอาทิเชน 

                 -  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นาย 
ประดิษฐ   ภัทรประสิทธ  ออกโรงแจงขอเท็จริง กรณีการกอสรางรถไฟรางคู  ระบุ “เปนโครงการ
ตอเนื่องจากรัฐบาลชุดกอน  ช้ีเรื่องนี้เปนการดิสเครดิตตนกอนเลือกตั้ง  ยืนยัน พรอมชี้แจงทุกเวที
...” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจุรินทร  ลักษณวิศษิฎ  รองหัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย ใหสัมภาษณถึงกรณีสติ๊กเกอรที่มีขาวพาดพิง  โดนกลาวย้ําอีกครั้งวา “1. ตนไมไดทํา 
2. แมแตคิดก็ไมเคยคิด และ 3. ไมเคยส่ังใหใครทําหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น และใน
สวนของพรรคนั้นก็ไมมีนโยบายใหใครทําสติ๊กเกอรในลักษณะดังกลาว” 

2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิเชน 
                  - วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์  เลขาธิการพรรค  
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กลาววา “ ขณะนี้ไดมีความพยายามในการสรางความสับสน และความเขาใจผิดใหกับประชาชนวา
พรรคประชาธิปตยหลอกลวงประชาชน ในการหาเสียงไปเสนอตัวเปนรัฐบาล ในการหาเสียงกบัพี่
นองตางจังหวดั และเสนอตวัเปนฝายคานกับพี่นองชาว กทม. ตนขอเรียนวา นั้นเปนความพยายาม
ของพรรคการเมืองที่ไมหวังดีใชวิธีการบิดเบือนและสรางความสับสนใหเกิดขึ้น เพือ่ประโยชนทาง
การเมืองของพรรคเอง...” 
                   - วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  รักษาการหัวหนาพรรคประชาธิปตย อภสิิทธิ์   
เวชชาชีวะ  ยันไมมีโผตําแหนงหลักในพรรคและพรอมที่จะทํางานกับคนที่ที่ประชุมเห็นวา
เหมาะสม  เชื่อจะสามารถทํางานปนกันได ระหวางคนมีประสบการณกับคนรุนใหมไฟแรง 
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 
                  งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 มี
วัตถุประสงคการวิจยั ดังนี ้  
                    1. เพื่อศึกษารูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรค 
                        ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 
 
                    การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตีความขอมูล (Interpretation) 
 
สรุปผลการวิจัย  
                    ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน  คือ ในสวนแรกเปนการวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซต
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  ไดแก  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซต
พรรคการเมืองไทย  ลักษณะขอมูลในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเวบ็และโครงสราง
ของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) สําหรับสวนที่สองเปนการวิเคราะหแนว
ทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย   
 
1. รูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จัดอยูในกลุมของเว็บไซต
เพื่อการประชาสัมพันธหนวยงานหรือองคกร ตามการแบงประเภทเว็บไซตของ ธนพร จนิโต 
(2545) โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจากพรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่
เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail) บริการ
กระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board)  
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
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หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหัวหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ เกีย่วกับพรรค นโยบายพรรค หวัหนาพรรค คณะกรรมการประชาสัมพันธ 
ภาพกจิกรรม ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) คนหาสมาชิก ไทยรักไทยอีเมล ติดตอ
พรรค แนะนําหนังสือ วีดีโอขาว THAI RAK THAI PARTY POLICY นโยบายหาเสียง ขาวกอง
โฆษก ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. กําหนดการหาเสียงเลือกตัง้ ขาวผูสมัครวันนี้ ภาพการ
รณรงคหาเสียง ผลงานรัฐบาล รวมบทความ สารไทยรักไทย บทสัมภาษณ คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง แบบหนังสือแจงเหตุ  ผลการ
เลือกตั้ง  แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหวัหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ ประวตัิพรรค อุดมการณพรรค เกีย่วกับพรรค สงจดหมายถึงส.ส. ติดตอพรรค 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) นโยบาย ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน ประชาธิปตย
Online เสียงประชาชน เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี ชําแหละนโยบายรัฐบาล สมัครสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย แวดวงประชาธิปตย ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่มเยียน สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (www.ect.go.th) การเลือกตั้งลวงหนาภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. การเลือกตั้ง
ลวงหนานอกเขตจังหวดัสํานักงานกกต. การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแจงวนัเวลาใน
การไปใชสิทธิเลือกตั้ง ขอเท็จจริงรถไฟรางคู ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย ขาวเดน
ประเด็นรอน ขาวการเลือกตัง้’48 รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.  เก็บขาวมาเลาตอ  กิจกรรม
ประชาสัมพันธ  สารประชาธิปตย 
 
                    การศึกษาถึงรูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย ผูวิจัยไดแบงประเด็นการศึกษา
ออกเปน 4 ประเด็น ไดแก ลักษณะขอมลูในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเว็บ และ
โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) 
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                    1. ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                        เปนขอมูลหลักในเว็บไซต ที่ผูใชมักจะคาดหวังถึงเมื่อเขาไปในเว็บไซตหนึ่งๆ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีลักษณะของขอมูลในเว็บไซต
ปรากฎครบถวน สามารถแบงไดเปน 5 สวน คือ 
                        1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the company)  
                            ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ
ของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ และเปนขอมูลที่ชวยใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูล ที่มีรายละเอียดเกีย่วของกันนําเสนอไวในหวัขอหลัก
เดียวกัน ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับ
ประวัติพรรคและอุดมการณพรรคเปนหัวขอหลัก 
                        2) รายละเอยีดผลิตภัณฑ (Product information)  
                            เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปน ตัวสินคาในทางการเมือง และขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนจุดขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
กอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัวผูสมัคร  
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                        3) ขาวความคบืหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases)  
                            เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทมี
โฆษกของพรรคหรือจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลขาวสาร ของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
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                        4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions)  
                            เปนสวนทีร่วบรวมคําถามและคําตอบเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสาร
ความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอกพรรค ที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบได
อยางสะดวก 
                            ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนยิมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชม ในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) เปนที่รวบรวมคําถาม
และคําตอบ 
                        5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information)  
                            เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทายที่จะชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจาก
ผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรง เมื่อมีคําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
 
                    2. องคประกอบหนาเว็บ 
                        เปนสวนที่ชวยดึงดดูใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และชวยในการสื่อความหมายของ
เนื้อหา นอกจากนีย้ังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซต จากการศึกษาใน
คร้ังนี้ พบวา พรรคไทยรกัไทยและพรรคประชาธิปตยมีองคประกอบที่สําคัญในหนาเว็บครบถวน
เหมือนกนั โดยจะแตกตางกันบางในบางสวนของรายละเอียดของรูปแบบโลโกพรรคและสีที่ใช
ประกอบหนาโฮมเพจ แบงไดเปน 5 สวนคือ 
                        1) โลโก (Logo) 
                            ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย จากการศึกษาพบวา โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัว
อักษรไทย “ท” และโลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณบีีบมวยผม โดยท้ังสองพรรค
ไดจัดวางตําแหนงของโลโกไวตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 
                        2) เมนูหลัก (Link Menu)  
                            เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหวัขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่
นาสนใจที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดียวกันหรอื
เว็บไซตอ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทาง
พรรค, บริการกระดานแสดงความคิดเหน็ จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง 
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เปนรูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจัดวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) 
และดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                        3) โฆษณา (Banner)  
                            เปนสวนทีถู่กนํามาใชในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                        4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)  
                            เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถงึ
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                            สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                        5) สี (Colors)  
                            เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดดูความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสีได
อยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยเลือกใชสีน้ําเงินแดง
ขาว ซ่ึงเปนสปีระจําพรรคเปนโทนสีหลักประจําเว็บไซต ขณะทีพ่รรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟาขาว 
ซ่ึงเปนสีประจาํพรรคเปนโทนสีหลักเชนกนั  
 
                    3. การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                        เปนการจัดวางตําแหนงขององคประกอบ หรือขอมูลในสวนตางๆใหเปนสัดสวน
และมีระเบยีบ เพื่อแสดงถงึลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่นาสนใจ และตองการใหผูเขาชมไดรับ 
นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน แบงไดเปน 3 สวนคือ สวนหวัของหนา (Page 
Header) สวนของเนื้อหา (Page Body) และสวนทายของหนา (Page Footer) จากการศึกษาในครั้งนี้
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พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีความเหมือนกนัในการจัดวางตําแหนงของ
องคประกอบตางๆใหเปนสดัสวนและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชม แตแตกตางกันที่รูปแบบ
โครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจดัเปนแบบ 2 สวนการใชงาน  ขณะที่พรรคประชาธิปตย
จัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน 
 
                    4. โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสมัพันธ (Interactivity) 
                        การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวิจยันี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” พบวาองคประกอบของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปน
ส่ือปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ Ha and James ใน 5 มติิดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอ
กัน(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวม
ขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก (Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                        1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                            เปนมิติหนึง่ของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถติดตอกับ
ผูอ่ืนและขอมลูอ่ืนไดทั่วโลก จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย มีความเหมอืนกันในดานของการนําเอาคุณลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยาง
เต็มที่ โดยมทีัง้ลักษณะที่เปนขอความหลายมิติ (Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงใน
ลักษณะรูปภาพและตวัอักษร ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของ
พรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได  
                        2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและที่อยูของพรรค เปนชอง
ทางการสื่อสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยมีเหมอืนกัน โดยเปนการเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค สวนชองทางการสื่อสารที่แตกตาง
กันคือ การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือในหวัขอ ‘เสียงประชาชน’ 
ของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงพรรคไทยรักไทยไมปรากฎเนือ้หาในสวนนี ้
                        3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                            การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือ
ดั้งเดิม จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตยมีความ
เหมือนกนัในดานของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาได
วา การใชระบบการเปนสมาชิก (Membership) ของเวบ็ไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงค
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เพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ให
เกิดขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตนั่นเอง 
                        4) ทางเลือก (Choice)  
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยมี
ความแตกตางกับพรรคประชาธิปตยในลักษณะของการนําเสนอทางเลือกในดานของภาษาใหกับผู
เขาชม โดยอยูในหวัขอ ‘THAI RAK THAI PARTY POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั
นโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคในรูปแบบของภาษาองักฤษ ซ่ึงพรรคประชาธิปตย
ไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้         
                        5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                            ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึง่ ที่จะชวยดึงให
ผูเขาชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษา
พบวา พรรคไทยรักไทยมีความแตกตางกบัพรรคประชาธิปตยในรูปแบบของการใชเสียง ‘เพลง’ 
ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนือ้หาเกีย่วกับการ
รณรงคหาเสียง ถือเปนเครื่องมือในการกระตุนความสนใจจากผูชมใหกลับเขามาชมเว็บไซตอีก ซ่ึง
พรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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2. แนวทางการรณรงคหาเสยีงเลือกตั้ง 
                    ผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตยตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548  
พบวา  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดยเนื้อหาสวน
ใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 25.24  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 149 เนื้อหา
คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาท้ังหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธิจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ตามลําดับ  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรัก
ไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาหลักของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 214 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา โดยภาพรวมพรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไป ป พ.ศ. 2548 มากกวาพรรคประชาธิปตยประมาณ 2 เทา   
 เมื่อแบงออกเปนแตละพรรคการเมือง จะเห็นไดวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหา
ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
44.90 รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 9.95 และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.46  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการโจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 42.06 รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
17.29 ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73ตามลําดับ 
                    จากผลการวิเคราะหจึงสรุปไดวา  เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหาประเด็นการจงู
ใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหา
ประเด็นการโจมตีมากที่สุด  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดที่กลาววาพรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลเดิมจะ
มีการนําเสนอสารการณรงคหาเสียงที่มีลักษณะเปนการจูงใจมากกวาพรรคการเมืองที่เปนฝายคาน
เดิม  ขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่เปนฝายคานเองก็จะมีการนําเสนอสารการรณรงคหาเสียงที่เปน
การโจมตีมากกวาลักษณะอื่น ๆ 
 

DPU



  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             112 

อภิปรายผลการวิจัย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอแยกอภิปราย (discussion) ออกเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ ในสวนของรูปแบบเว็บไซตของพรรคการเมือง  และในสวนของการณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานเว็บไซตของพรรคการเมือง ซ่ึงในที่นี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพรรคไทยรัก
ไทยกับพรรคประชาธิปตย โดยมีรายละเอียดในการอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับตอไปนี้  

 
                 1) รูปแบบเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาในแงของการออกแบบเว็บไซตพบวา การ
จัดระบบขอมูลลงในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย ประกอบดวยสวนตางๆ 
ของขอมูลครบถวนตามหลักของการออกแบบเว็บไซต ทั้งนี้ ธวัชชัย  ศรีสุเทพ (2544) ไดเสนอแนะ
วา  ขอมูลหลักที่ควรบรรจุอยูในเว็บไซตประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ( about the 
company) 2)  รายละเอียดผลิตภัณฑ (product information)  3) ขาวคราวความคืบหนาหรือขาวจาก
ส่ือมวลชน  (news / press release)  4) คําถามยอดนิยม (frequently asked question)  และ 5) ขอมูล
ในการติดตอ  (contact information)  ซ่ึงขอมูลหลักที่พรรคการเมืองทั้งสองบรรจุลงในเว็บไซตตาง
มีเนื้อหาครบถวนตามหลักการการออกแบบเว็บไซต คงแตกตางในแงของรายละเอียดของเนื้อหาแต
ละพรรคมากกวา    
                    สวนรูปแบบที่พรรคการเมืองทั้งสองแตกตางกันคอนขางชัดเจน ไดแก เรื่องของ
รูปแบบโครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจัดโครงสรางแบบ 2 สวนการใชงาน โดยจัดให
องคประกอบหลักอยูดานบน และดานขวาของโฮมเพจ  สวนการจัดโครงสรางหนาเว็บของพรรค
ประชาธิปตยจัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน โดยจัดวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูดานบน 
กับดานขวา และดานซายของหนาโฮมเพจ และเว็บเพจ การจัดโครงสรางหนาเว็บในรูปแบบ
ดังกลาวของทั้งพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยแมจะแตกตางกันในรูปแบบทั่วไป แตก็
เหมาะสมกับพรรคการเมืองระดับชาติที่เปนพรรคการเมืองใหญ  เนื่องจากรูปแบบหนาเว็บดังกลาว
เปนรูปแบบที่ออกแบบใหใชงานงาย  ซ่ึงเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 
2547) พรรคการเมืองทั้งสองตางก็เปนพรรคขนาดใหญ และเปนคูแขงขันกันในการเลือกตั้ง รวมทั้ง
มีจํานวนสมาชิกมาก ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการเลือกใชรูปแบบโครงสรางแบบ 2 สวนการใช
งาน  หรือ 3 สวนการใชงาน ดังเชนกรณีของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยที่ไดกลาว
มาแลว อีกประการหนึ่งเว็บไซตของพรรคการเมืองยังมีวัตถุประสงคหลักสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ 
การใหขาวสารทางการเมือง รวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งเพี่อการ
รณรงคหาเสียงทางการเมือง ดังนั้น การออกแบบโครงสรางหนาเว็บยอมตองเนนรูปแบบที่ใชงาน
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งายมากกวาการเนนเพื่อความสวยงาม ซ่ึงเว็บไซตที่เนนเพื่อความสวยงามนั้นมักจะจัดโครงสราง
หนาเว็บแบบหนึ่งสวนการใชงานหรือแบบอิสระ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 2547) 
                   เมื่อพิจารณาในแงขององคประกอบของเว็บไซต  ซ่ึงตามแนวคิดของ Ha and James 
(1998)  ไดกลาวถึงองคประกอบของเว็บไซตที่ดีควรมีครบถวนใน 5 มิติ ไดแก   การเชื่อมตอกัน 
(connectedness) การเก็บรวบรวมขอมูล (information collection) การสื่อสารระหวางกัน (reciprocal 
communication) ทางเลือก (choice) และความสนุกสนาน (playfulness) ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา  
พรรคไทยรักไทยมีการจัดเนื้อหาครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย
นั้นมีเนื้อหาไมครบถวนใน 5 องคประกอบดังกลาว  โดยขาดในสวนของทางเลือกและความ
สนุกสนาน  ซ่ึงในสองสวนนี้พรรคไทยรักไทยไดจัดทําเปนทางเลือกภาษาอังกฤษใหกับผูเขาชมแต
พรรคประชาธิปตยไมมี  สวนเร่ืองของความสนุกสนานพรรคไทยรักไทยมีการใชเพลงประกอบ  
เปนเพลงบรรเลงในขณะเปดสูหนาแรกของเว็บไซต  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมมีในสวนนี้  ทั้งนี้  
หากพิจารณาในแงของเงินลงทุนในการจัดทําเว็บไซตยอมเห็นไดชัดวา  การจัดทําเว็บไซตที่
สมบูรณมีเนื้อหาครบถวนทุกองคประกอบ  มีทั้งเพลงประกอบและภาพเคลื่อนไหวเขามาเสริมยอม
ตองใชเงินทุนหรือคาใชจายมากกวา  ซ่ึงในสวนนี้พรรคไทยรักไทยจะไดเปรียบพรรคประชาธิปตย  
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่มีเงินทุนสนับสนุนมากกวาพรรคประชาธิปตย  ทั้งในสวน
ของเงินบริจาค และเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐก็มากกวา  เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก
พรรคมากกวาพรรคประชาธิปตย 
                    อยางไรก็ตามในองคประกอบดานการสื่อสารระหวางกัน (reciprocal communication) 
พบวา  พรรคประชาธิปตยมีความแตกตางจากพรรคไทยรักไทยในแงที่วา  พรรคประชาธิปตยมี 
“กระดานแสดงความคิดเห็น”  แตพรรคไทยรักไทยไมมีสวนนี้  ซ่ึงในประเด็นนี้นาจะอธิบายไดวา  
พรรคไทยรักไทยไมไดใหความสําคัญมากนักกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาชมหรือการเปดให
ผูเขาชมเว็บไซตแสดงความคิดเห็นเขามา  สวนหนึ่งก็อาจเปนเพราะในชวงเวลาดังกลาวเปนชวง
ของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนชวงเวลาสั้นๆ และพรรคการเมืองตองเนนการจูงใจใหผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกพรรคและผูสมัครของตน  ดังจะเห็นไดวาจากรูปแบบการรณรงคหา
เสียงของพรรคไทยรักไทยที่เนนแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบายในสัดสวนที่
มากที่สุด  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 44.90  ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ดังนั้นในชวงเวลา
ดังกลาวจึงไมคอยใหความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตแตในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนาจะมีแนวความคิดที่แตกตางออกไป  จึงยังคงจัดองคประกอบในสวนของกระดาน
แสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตดวย 
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                    อยางไรก็ตาม ในสวนของ “กระดานแสดงความคิดเห็น” นั้น ถือไดวาเปนชองทางหนึ่ง
ในการใหผู เขาชมเขามามีสวนรวมทางการเมือง  ซ่ึงอาจถือวายังไมคอยจําเปนหรือตองให
ความสําคัญมากนักในชวงระยะเวลาใกลเลือกตั้ง  ทั้งนี้จากงานวิจัยของ วรา  วัฒนาจตุรพร (2545) 
ซ่ึงทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเตอรเน็ตในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2544 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตในระดับนอย  
ดังนั้น  พิจารณาในแงนี้แลวองคประกอบในสวนของกระดานแสดงความคิดเห็นจึงอาจยังไมคอย
จําเปนนักในการออกแบบเว็บไซตของพรรคการเมืองในชวงระหวางการเลือกตั้ง และดวยสาเหตุ
ดังกลาวนี้ก็นาจะเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพรรคไทยรักไทยไมคอยใหความสําคัญกับการจัด
สวนของกระดานแสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตเหมือนดังเชนของพรรคประชาธิปตย ประกอบ
กับพรรคไทยรักไทยนั้นมีการเปดชองทางอื่น ๆ ในการใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมทางการเมืองไดอยูแลว อาทิ ตู ป.ณ. สําหรับรับจดหมายแสดงความคิดเห็นตางๆ  โทรศัพท
สายดวนไทยรักไทย เปนตน 
                    ในแงขององคประกอบดานการใชสีในเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาโฮมเพจที่มี
ความจําเปนอยางมากที่ตองใชสีเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการจัดทําเว็บไซต ทั้งนี้ สี
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากผูเขาชม รวมทั้งสรางความสวยงามและ
สรางสีสันใหกับหนาเว็บไดเปนอยางดี สําหรับการใชสีนั้น ปรากฏวา พรรคไทยรักไทยสามารถใช
สีเปนองคประกอบในการสรางความนาสนใจ และดึงดูดใจไดมากกวาของพรรคประชาธิปตย 
ตลอดจนมีการใชสีที่สรางความเปนเอกลักษณใหกับพรรคไทยรักไทยได กลาวคือ  พรรคไทยรัก
ไทยใชสีแดง และน้ําเงินเปนสีหลัก ซ่ึงสีดังกลาวเปนสีประจําพรรคไทยรักไทยนั่นเอง รวมทั้งมีการ
ใชสีขาวเขามาเสริมในทุกสวนขององคประกอบตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวเชื่อไดวามีความเชื่อมโยงกับ “ความเปนชาติไทย” จึงเปนเสมือนการบง
บอกนัยวา พรรคไทยรักไทยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศไทย และเปนพรรคประจําชาติ
ของประเทศไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยก็พยายามใชสีประจําพรรคอันไดแกสีฟา เปนสีหลัก 
โดยเนนใชเปนสีพื้นหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสีฟาหรือน้ําเงินหมายถึง ความมั่งคง ความเกาแก ความ
เปนกลุมอนุรักษนิยม (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 205) ซ่ึงเหมาะกับบุคลิกภาพของพรรคประชาธิปตยที่เปน
พรรคการเมืองเกาแก แตอยางไรก็ตามในสวนของลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) พรรคประชาธิปตยใชสีที่
มีความหลากหลายมากเกินไป จนทําใหขาดความเดน และขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
การใชสีกับเอกลักษณและอุดมการณของพรรค รวมทั้งการสรางความดึงดูดใจก็ทําไดไมดีนัก 
                    ในสวนของหัวขอเกี่ยวกับพรรค (about as) เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตยมีจุดเนนที่แตกตางกันออกไปบาง  โดยผลการวิจัยพบวา  พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ขอมูลพรรคในภาพรวมและขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรค   ในขณะที่พรรค
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ประชาธิปตยจะมีการแยกประวัติของพรรคและอุดมการณพรรคออกมานําเสนอตางหาก  ซ่ึงใน
ความแตกตางขอนี้ช้ีใหเห็นถึงความเปนมาและประวัติศาสตรของพรรคการเมืองทั้งสองที่แตกตาง
กัน  แมวาในขอเท็จจริง  พรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคที่มีขนาดใหญและมีจํานวนสมาชิกมากกวา
พรรคประชาธิปตยในปจจุบัน  แตในแงของความเปนมา  พรรคประชาธิปตยมีประวัติศาสตรความ
เปนมาที่ยาวนานกวา  มีการสืบทอดอุดมการณมาหลายรุนและหลายยุคสมัย  ดวยเหตุนี้  ในหัวขอ
ดังกลาวของเว็บไซต  พรรคการเมืองทั้งสองจึงนําเสนอจุดเนนที่แตกตางกัน  โดยการดึงจุดแข็งและ
จุดที่นาสนใจของพรรคตนเองมานําเสนอผานเว็บไซต ซ่ึงในสวนของพรรคประชาธิปตยที่มีจุดแข็ง
ในดานความเปนพรรคเกาแก มีอุดมการณทางการเมืองและอยูคูกับสังคมไทยมานาน จึงไดเนนย้ํา
สวนนี้ดวยการแยกหัวขอประวัติของพรรคและอุดมการณของพรรคมานําเสนอใหมีความเดนชัด
มากขึ้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนจุดแข็งประการเดียวที่พรรคประชาธิปตยมีเหนือกวาพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ (2548) 
 
                    2) การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                    ในสวนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต  จากผลการวิจยัพบวา  ภายใต 
กรอบแนวคิดเรื่องแบบแผนการปราศรัยหาเสียง 5 รูปแบบของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ซ่ึงแยก
เปนการใหขาวสารทางการเมือง (Information) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) การจูงใจ
ดวยการขายโครงการหรือนโยบาย (Persuasion or sell) การโจมตี (Attack) และการกลาวแก 
(Defense) พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีจูงใจดวยการขาย
โครงการหรือนโยบายมากเปนอันดับหนึ่ง  โดยทั้งกอนและหลังวันเลือกตั้งในชวงระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการ
หรือนโยบาย  รวมทั้งส้ิน 185 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 44.90 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
ทั้งหมด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพียง 53 
คร้ัง  หรือคิดเปนรอยละ 24.77 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนั้นใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตี (Attack) มากที่สุด คิดเปน 90 คร้ัง หรือ
รอยละ 42.06 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ      สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545) ที่พบวา  พรรคการเมืองหรือผูสมัครที่เปนผูทาชิงหรือไมไดเปนรัฐบาลอยูเดิม
มักเลือกใชวิธีโจมตี  โดยช้ีใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง จากความไร
คุณภาพของผูอยูในตําแหนงเดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผาน
ทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองเปรียบเทียบกันแลว อาจกลาวไดวา พรรคไทยรักไทยเนน
การนําเสนอในลักษณะที่มุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) ซ่ึงใหน้ําหนักของการรณรงคหา
เสียงไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายและโครงการ รวมทั้งการใชเครื่องมือทางการตลาดเขามา
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ชวยสนับสนุนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นันทนา นันทวโรภาส (2548) ที่พบวาการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งในป พ.ศ. 2544 และ 2548 นั้น
ไดใชแนวคิดการตลาดการเมือง (Political Marketing) อยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่การนําเสนอการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยนั้น ยังคงเนนหนักในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนน
เชิงการเมือง (Political Oriented) มากกวา ซ่ึงสังเกตไดจากเนื้อหาที่มีการรณรงคหาเสียงผานทาง
เว็บไซตนั้น สวนใหญใชการโจมตี (Attack)เปนสําคัญ โดยที่การจูงใจดวยการขายโครงการหรือ
นโยบายของพรรคประชาธิปตยนั้น เมื่อเทียบกับพรรคไทยรักไทยแลวคิดเปนอัตราสวนประมาณ
หนึ่งในสามของพรรคไทยรักไทยเทานั้น 
                    ทั้งนี้  จากผลการวิจัยพบวา  การโจมตีของพรรคประชาธิปตยมุงไปที่การโจมตีนโยบาย
หาเสียงของพรรคไทยรักไทย  ในทํานองวานโยบายของพรรคไทยรักไทยที่ผานมามีการสรางภาพ
เกินจริง  ทําใหคนเปนหนี้มากขึ้น (คําปราศรัยของนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน, 14 มกราคม 2548) หรือ
นโยบายของพรรคไทยรักไทย  ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัวสูญเสียความ
มั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ (พีระพันธ  สาลีรัฐวิภาค, 26 มกราคม 2548)  นอกจากนี้  ยังมีการโจมตี
บุคคลของพรรคไทยรักไทยซึ่งพุงเปาไปที่ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทยมาก
ที่สุด  ทั้งในแงของการทุจริตคอรัปชั่น  การแทรกแซงสื่อ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545)  เชนกันวา  กลยุทธการโจมตีของผูทาชิงมักจะมุงการโจมตีประวัติและผลงาน
ของผูที่อยูในตําแหนง โจมตีประเด็นที่ใชในการหาเสียงของผูที่อยูในตําแหนง หรือแมกระท่ังการ
สาดโคลนผูที่อยูในตําแหนงโดยเปรียบเปรยพฤติกรรมที่ช่ัวรายบางอยาง  ดังที่พรรคประชาธิปตยได
หยิบยกมากลาวโจมตีหัวหนาพรรคไทยรักไทยวาเปน “ผูนําเผด็จการ” “ใชอํานาจแทรกแซงสื่อ” 
“ใชกลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง” เหลานี้ เปนตน ซ่ึงในสวนของการโจมตีนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้
แสดงใหเห็นวา ทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทยนั้นมุงโจมตีไปที่บุคคลและพรรค
มากกวาดานอื่นๆ กลาวคือ พรรคไทยรักไทยโจมตีพรรคหรือบุคคลของพรรคอื่นในสัดสวนสูงสุด
คือ รอยละ 57.35 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ สวนพรรคประชาธิปตยก็ใชการ
โจมตีในลักษณะดังกลาวเปนสัดสวนสูงสุดเชนกัน และสูงกวาพรรคไทยรักไทยดวย คือรอยละ 
72.28 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอ ซ่ึงในประการนี้แสดงใหเห็นวา พรรคการ
เมืองไทยยังไมคอยพัฒนาเทาที่ควร การโจมตีกันยังมุงไปที่ตัวบุคคลหรือพรรคมากกวาการโจมตี
ขอบกพรองของนโยบายหรือผลงานของพรรคอื่นๆที่เปนคูแขง 
                    นอกจากนี้ การศึกษาของ สุรพงษ  โสธนะเสถียร(2545) ไดขอคนพบอีกประการหนึ่ง
วา  แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูที่อยูในตําแหนงมักใชการปกปองตนเองสูง  โดยมัก
หยิบประเด็นความเปนผูนําที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง  ความชอบธรรม และความสามารถที่
ปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะตอปญหาสาธารณะ  ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา มีความสอดคลองใน

DPU



  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             117 

สวนของการหยิบประเด็นมาปกปองตนเองของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนไปที่ความเปนผูนําที่
เหมาะสม  กลาวคือ ความเหมาะสมของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรในการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
และความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงวาไดรับความไววางใจจากประชาชนดวยเสียงขางมาก  แต
อยางไรก็ตามมีสวนไมสอดคลองในแงที่วา พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมิไดใชแบบ
แผนการปกปองตนเองสูงมากนัก มีการใชแบบแผนดังกลาวนี้เพียง 41 ครั้ง  หรือคิดเปนรอยละ 9.95 
ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  โดยที่พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมุงเนนไป
ที่แบบแผนการจูงใจดวยนโยบายหรือการขายโครงการในสัดสวนที่มากกวาแบบแผนการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งแบบอื่นๆ  ทั้งนี้นาจะเปนเหตุผลเพราะการจูงใจดวยการขายนโยบายแบบประชานิยม
ซ่ึงไดผลและทําใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา  ทําใหพรรคไทยรักไทยเลือกแบบ
แผนการรณรงคหาเสียงในรูปแบบดังกลาวตอเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งกอน  ทั้งนี้ สังเกตไดจาก
สโลแกนหลักในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ที่ใชวา “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชาชน” 
ประกอบกับดังไดกลาวมาแลวขางตนวา การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยนั้น 
มุงเนนในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) มากกวาการมุงเนนเชิง
การเมือง (Political Oriented) 
                    นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแงของการใชกลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจในสารการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีกลยุทธการ
ส่ือสารที่แตกตางกันในการโนมนาวใจผูรับสาร ทั้งนี้ในสวนของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมักใชกลยุทธที่เรียกวาการใชรางวัลเปนจุดจูงใจ (Rewards as 
appeals) กลาวคือ เปนการใหสัญญากับประชาชนวาจะใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทน (อรวรรณ 
ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรคไทยรักไทยนําเสนอสิ่งที่เปนรางวัลตอบแทนในรูปของโครงการที่
เปนรูปธรรมในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน เชน การนําเสนอโครงการเมกะโป
รเจกสรางรถไฟฟา 10 สายสําหรับคนกรุงเทพ การสานตอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุน
หมูบานSML ในสวนของพรรคประชาธิปตยเนนการโนมนาวใจดวยลักษณะที่เรียกวา การใช
อารมณเปนจุดจูงใจ (Emotional appeals) กลาวคือ เปนลักษณะของการใชภาษาที่เจืออารมณ เพื่อ
บรรยายสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงสะทอนไดจากเนื้อหา
การณรงคหาเสียงเลือกตั้งในเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยที่ เนนการโจมตีคูแขงเปนหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาสารสวนใหญมุงเนนโจมตีไปที่ตัวบุคคล และพรรคไทยรักไทยวาขาด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ การคอรัปชั่น เหลานี้เปนตน ภาษาที่ใชจึงเปนภาษาที่เจือ
อารมณเพื่อสรางอารมณรวมใหเกิดขึ้นกับผูรับสาร ในการที่จะเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาธิปตย
แทนพรรคไทยรักไทย อีกกลยุทธหนึ่งที่พรรคประชาธิปตยใชในการโนมนาวใจคือ กลยุทธที่
เรียกวา ประตูใสหนา (Door in the face technique) กลาวคือ ผูสงสารขอรองในปริมาณที่มากที่สุด
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เมื่อไดรับการปฏิเสธก็จะคอยๆลดปริมาณการขอลง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรค
ประชาธิปตยไดใชกลยุทธดังกลาวนี้ดวย เห็นไดชัดจากการนําเสนอแคมเปญ 201 ที่ขอเสียง
สนับสนุนเพื่อใหสามารถอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  ทั้งๆที่กอนหนานี้พรรค
ประชาธิปตยไดหาเสียงในลักษณะที่เปนคูแขง ในการเขามาจัดตั้งเปนรัฐบาลแทนพรรคไทยรักไทย 
แตเมื่อเขาสูชวงใกลเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยก็ปรับเปลี่ยนมานําเสนอแคมเปญ 201 แทน 
                    แตอยางไรก็ตาม ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในครั้งนี้พบวา  พรรค
ไทยรักไทยซึ่งเปนผูที่อยูในตําแหนงก็ใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตีในจํานวนไมนอย
เชนกัน  โดยพบวาทั้งกอนและหลังการเลือกตั้ง  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตีในแบบแผนการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 68 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 16.51 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
รูปแบบตางๆทั้งหมด ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการใชกลยุทธการโจมตีของพรรคไทยรักไทยยังมากกวา
การใชกลยุทธการกลาวแก  ซ่ึงมีเพียง 41 คร้ัง หรือรอยละ 9.95 ของกลยุทธการรณรงคหาเสียงทุก
รูปแบบ  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนของการใชแบบแผนการโจมตีเปรียบเทียบระหวางพรรค
ไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากอนวันเลือกตั้งพบวา  มีสัดสวน
แตกตางกันเพียงเล็กนอย  กลาวคือ เมื่อพิจารณาเฉพาะการใชแบบแผนรณรงคหาเสียงแบบโจมตี
ทั้งหมดซึ่งมีรวมทั้งส้ิน 158 คร้ัง  พบวา  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตี 68 ครั้ง หรือรอยละ 43.04 
ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวมากกวาเล็กนอย คือ 90 คร้ัง หรือรอยละ 56.96 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในการเลือกตั้งครั้งนี้  พรรคไทยรัก
ไทยเองในฐานะผูอยูในตําแหนงก็หันมาใชแบบแผนวิธีการโจมตีคูแขงในสัดสวนที่คอนขางมาก
เชนกัน 
                    ในสวนของการใหขาวสารทางการเมือง (Information) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
เว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง นําเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกลาวเพียงรอยละ 23.80 ของเนื้อหา
ทั้งหมด หรือเพียงไมถึงหนึ่งในสี่ของเนื้อหาทั้งหมด ซ่ึงกลาวไดวาเปนสัดสวนคอนขางนอยในยุค
ของขอมูลขาวสารเชนในปจจุบัน ทั้งนี้พรรคการเมืองควรแสดงบทบาทสําคัญประการหนึ่งคือ การ
เสริมสรางการเรียนรูในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนดวย แตการนําเสนอ
เนื้อหาดานการใหขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่ปรากฏผลจากการวิจัยคร้ังนี้พบวาอยูในระดับ
คอนขางนอย และเมื่อวิเคราะหในสวนของการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองโดยตรงก็พบวา สวน
ใหญมักจะเนนการแจงขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการปราศรัยหาเสียงและการออกพบปะประชาชน
มากกวาการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองแกประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนของการใหขาวสารทางการเมืองนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มากกวา
พรรคประชาธิปตยประมาณสามเทา คือรอยละ 75.17 ตอรอยละ 24.83 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ในสวนของรายละเอียดการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองกลับพบวา พรรคไทยรักไทยมุงเนนการ
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ใหขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการออกพบปะประชาชนมากถึงรอยละ 76 ของเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยกลับใหขอมูลขาวสารดาน
การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 54.05 ของการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตาม ก็ถือวาทั้งสองพรรคยังมีสวนในการ
เสริมสรางและใหความรูทางการเมืองแกประชาชน แตจัดอยูในระดับที่นอย ซ่ึงพรรคการเมืองไทย
ควรมีการพัฒนาในประเด็นดังกลาวนี้ตอไป 
                    อนึ่ง จากผลการวิจัยพบวา แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบของการ
แนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) ผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสอง ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 นั้นมีจํานวนและสัดสวนนอยมาก โดยพรรคไทยรักไทยมีเพียง 6 คร้ัง 
หรือคิดเปนรอยละ1.46 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด สวนพรรคประชาธิปตยมีเพียง 8 
คร้ัง หรือคิดเปนรอยละ 3.73 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด และในบางสวนไดจัดทําเปน
ตัวเชื่อมตอ (link) ไปยังเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําในการใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยตรงไดแก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในประเด็นนี้แตกตางจาก
งานวิจัยของ สมบัติ จันทรวงศ (2530) ที่นําเสนอไววา ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งนั้นผูปราศรัย
นอกจากตองพยายามพูดเพื่อจูงใจผูฟงแลว  ยังตองเอาใจใสตอการบอกกลาวผูฟงถึงวิธีการ
ลงคะแนนเสียงใหถูกตองอีกดวยวา  จะตองกาบัตรอยางไร จะกวดขันปองกันการโกงเลือกตั้ง
อยางไร  เปนตน  แตในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 การรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองไทยไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  ซ่ึงแตกตาง
ไปจากการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530)  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการเมือง กฎหมาย 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งในยุคกอนนั้นแตกตางไปจากยุคปจจุบัน  ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด
ที่ผานมา  ผูควบคุมดูแลคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในสมัยกอนนั้นยังไมมี กกต. 
ดังนั้นการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบันจึงไมจําเปนตองให
ความสําคัญกับการแนะนําการใชสิทธิเลือกตั้งมากนัก  เพราะเปนหนาที่โดยตรงของ กกต. อยูแลว 
ประกอบกับการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) เปนการศึกษาแบบแผนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งที่เนนการปราศรัยหาเสียงเปนหลัก ซ่ึงตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่เนนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
 
ขอเสนอแนะ 
                    จากผลการวิจยั และการอภิปรายผลการวิจัยดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจยัมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิ  และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยัใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการรณรงคหาเสียงทางการเมืองผานเว็บไซต  ดงัตอไปนี ้
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ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
                    1. ในสวนของการจัดทําเว็บไซตของพรรคการเมือง ควรจัดทําใหมีโครงสรางครบถวน
ในทุกองคประกอบที่ดีของเว็บไซตไดแก การเชื่อมตอกัน การสื่อสารระหวางกัน การเก็บรวบรวม
ขอมูล ทางเลือกและความสนุกสนาน ทั้งนี้ จากผลการวิจยัปรากฏวา เว็บไซตของพรรค
ประชาธิปตยยงัขาดในสวนของทางเลือกและความสนุกสนาน สวนเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย
ขาดในสวนของกระดานแสดงความคิดเหน็ 
                    2. เนื้อหาในเว็บไซตของพรรคการเมืองไทย ควรเพิม่สัดสวนในสวนของการให
ขาวสารและความรูทางการเมืองแกผูชมและประชาชนใหมากขึ้น เนื่องจากเปนหนาทีสํ่าคัญ
ประการหนึ่งของพรรคการเมือง ที่ตองใหความรูและรวมพัฒนาการเมืองแกประชาชน ทัง้นี้ 
ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาในเว็บไซตสวนใหญมุงไปทีก่ารจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย
และการโจมตมีากกวาแบบแผนการรณรงคในรูปแบบอื่นๆ 
                    3. เว็บไซตพรรคการเมืองควรมีการพัฒนา ใหเปนชองทางในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก ผลการวิจยัทั้งในงานวจิยัคร้ังนี้ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของบางสวนพบวา การมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนผานชองทางเว็บไซต 
หรืออินเทอรเน็ตยังอยูในระดับนอย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย 
                    1. ควรทําการศึกษาวจิัย การเปดรับขาวสารการรณรงคผานทางเว็บไซตของผูรับสาร
รวมทั้งความคดิเห็นที่มตีอเวบ็ไซตพรรคการเมือง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตของพรรคการเมืองใหเปนที่นาสนใจแกผูรับชมมากยิ่งขึ้น 
                    2. ควรทําการศึกษาวจิัยเว็บไซตของพรรคการเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากพรรคไทยรกั
ไทยและพรรคประชาธิปตย รวมทั้งศึกษาวจิัยเว็บไซตพรรคการเมืองในชวงเวลาอื่นๆนอกเหนือจาก
ชวงระยะเวลาเลือกตั้งดวย 
                    3. ควรทําการศึกษาวจิัย รูปแบบและแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานสื่อใหม 
(new media) ในรูปแบบอืน่ๆ เชน ระบบ shot message sending (SMS), Multi-media sending 
(MMS), Video clip เปนตน เพื่อทราบถึงพัฒนาการในการรณรงคหาเสียงและการสื่อสารทาง
การเมืองผานชองทางสื่อสารใหมๆ ตลอดจนเปรยีบเทียบความเหมอืนความตางกบัการรณรงคหา
เสียงผานเว็บไซตหรือระบบอนิเทอรเน็ต  
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ตัวอยางตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet)   
         

วันที่  ……………………….... 
 

แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง 
หรือแนวทางการรณรงคหาสยีง 

เว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

เว็บไซต 
พรรคประชาธปิตย 

1.การใหขาวสารทางการเมือง 
-การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 
-การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 
-กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 
-การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 

  

รวม   

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ 
-การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา 
-การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

  

รวม   

3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
-การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
-การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
-การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
-การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

  

รวม   

4.การโจมตี 
-การโจมตีนโยบายหาเสียง 
-การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
-การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
-การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   

5.การกลาวแก 
-การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
-การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค 
  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   
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ประวัติพรรค 
 

 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ภายใตรูปลักษณของอักษรไทย "ท" แสดงความหมายของการรวมเปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันของคน
ไทยทั้งมวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลา ที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อพลิกฟนประเทศใหกลับคืนสูความ
รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป โดยมีองคประกอบของเจตนารมณดังนี ้
       
     1. เลขหนึ่ง (สีน้ําเงนิแถบหนา) หมายถึง การผนึกแนวคิดรวมพลังของทุกคนในชาติ เปนหนึ่ง
เดียว โดยเดินตามรอยพระยคุลบาทยดึมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงมีพระราชประสงค ใหคนไทยรูรักสามคัคีผนึกประสาน    ความคิดที่จะชวยพลิกฟนประเทศ ให
มีความเจริญรุงเรือง  มีเกียรติและศักดิศรี   เปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ 
 
     2. สีแดง น้าํเงิน (แถบกลาง)  หมายถึงความมุงมั่นที่จะพลิกฟนประเทศชาติดวยนโยบายใหม วิธี
คิดใหม และกระบวนการสรางภูมิปญญา 

     3. สีน้ําเงิน (แถบหลัง) หมายถึง ความมุงมั่นแนวแนและความพากเพียรที่จะพัฒนา  ประเทศให
มั่นคง เขมแข็ง และกาวหนาในทุกๆดานอยางยั่งยืน 
 
          พรรค "ไทยรักไทย" พรรคการเมืองใหม ที่ไดรับการตั้งชื่อจากเสียงของประชาชน และเผยตวั
ผูรวมสานอุดมการณ และไดประกาศแนวความคิดหลักของพรรคชัดเจนดวยวา 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดหนวยงานหรือผูนาํที่บริหารประเทศแบบมีกลยุทธ จนพา
ประเทศหลงทางสูวิกฤตเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอตัวมาบริหารประเทศแบบมีกลยุทธ
นําทาง 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : การมักยึดกฏหมายนําในการแกปญหา พรรคไทยรักไทยจึงขอ
เสนอใหใชหลักการบริหารนาํการแกปญหา โดยใชกฏหมายเปนเพียงสวนประกอบและรัฐบาล
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จะตองขอความรวมมือจากทกุฝายโดยไมแบงพรรคแบงพวกเพราะเราตองรวมพลังคนไทยดวยกัน
เพื่อคนไทยดวยกัน 

  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดการมีสวนรวมในการปกครอง พรรคไทยรักไทยจึงขอให
สรางคนมีความสามารถที่คิดและมีอิสระในการทํางานสงู ทําเปนทีมและบริหารแบบผสมผสาน 
ประนีประนอม แตกลาตัดสนิใจที่เด็ดขาด โดยยดึประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนหลัก  
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ความลาชาของระบบราชการ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอใหคิด
แบบนอกกรอบ ของระบบราชการ และลัดขั้นตอนที่ไมจาํเปนเพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว 
 
          พรรคไทยรักไทย จึงไดจดทะเบยีนกอตั้งเมื่อวนัที ่14 กรกฏาคม 2541 ถือวาเปนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งขึ้น ภายใตรัฐธรรมนญูฉบับใหม ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
แกปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤต โดยมีผูรวมกอตั้ง 23 คน จนถึงขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ
กวา 13 ลานคน การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทย เปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน " 
คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน" โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 
และตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในทกุ
ปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกจิและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศ 
พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน และนําเสนอตอพี่นองประชาชนในการ
เลือกตั้งเมื่อป 2544 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=849 
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เจตนารมยพรรค 

 

       สังคมไทย มีประวัตศิาสตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีการสัง่สมภูมิปญญามายาวนานอยาง
ตอเนื่องถึงแมบางชวงจะเผชิญกับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลาย ทวาการสงสมทางปญญาที่
มีลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานทางประวตัศิาสตร เหลานั้นไดชวยใหเรารอดพนจากความ
ยากลําบากและสามารถกาวตอไปอยางมั่นคง ดวยความภาคภูมใิจ และมีศักดิ์ศรี สถานการณ
เศรษฐกิจของไทยและภูมภิาคเอเชียไดสรางความระส่ําระสายใหกับสังคมไทย และภูมิภาคอยาง
รุนแรงแบบทีไ่มเคยเปนมากอน 
        แตดวยภูมิปญญา ที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน ประกอบกับคณุคาอันดีงามของวัฒนธรรมไทย 
ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันครอบครัวชุมชนและความรักในอิสรภาพ จะเปนพลัง
ขับดันใหสังคมไทยแสวงหาทางออก ภายใตสภาวการณที่ระส่ําระสายอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และกาวตอไปดวยความสุขุมมั่นคง 
        กระบวนทัศน ทางความคิดที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัตศิาสตร ที่มี
ลักษณะสรางสรรคเปนของตนเองและมีความแจมชัดแบบเปนไปไดเทานั้น ที่จะสามารถสราง
ความมั่นใจแกคนทุกหมูเหลาในสังคม ผนึกกําลังกนักาวไปตามแนวทางดังกลาวอยางมีพลัง ยิ่งไป
กวานัน้กระบวนทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บนพื้นฐานของประวัตศิาสตรที่มีลักษณะ
สรางสรรคเปนของตนเองและเขาใจโลกที่เปนจริง มีความแจมชดัแบบเปนไปไดเทานั้นที่จะทําให
เราไดรับความนับถือจากนานาประเทศ  
        พรรคไทยรักไทย สถาปนาขึ้นเพื่อที่จะนําเอาการสั่งสมทางปญญาที่มีมาอยางยาวนาน
ดังกลาวมาเปนพื้นฐาน ในการทาํความเขาใจความเปนไปของโลกและเลือกเอาแตส่ิงที่ดงีามมา
ประกอบการแกปญหาของประเทศไทย และสังคมไทยเพื่อเปนทางเลือกใหพีน่องประชาชนชาว
ไทย รอดพนจากวกิฤตการณคร้ังนี้และกาวตอไปขางหนาอยางมีเกียรติศกัดิศ์รีและภาคภูมใิจ 
นอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยยังเชื่อวาเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผนดนิก็คือ การ
เพิ่มพูนความอดุมใหกับชีวิตของประชาชนโดยการสรางและธํารงไวซ่ึงความเสมอภาค ทางดาน
โอกาสในชีวิตใหกับประชาชนอยางมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=839 
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ประวัติพรรค 

 

                    พรรคประชาธิปตย เปนพรรคการเมืองที่ เกาแกที่ สุดที่ไดมีการกอตั้งกอนที่
จะมีพระราช บัญญัติพรรคการเมืองโดยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 เมษายน  2489 โดยมี นาย
ควง  อภัยวงศ เปน หัวหนาพรรคคนแรกและ  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนเลขาธิการ
พรรคคนแรกตลอดระยะเวลา  50 ปที่ ผานมาพรรคประชาธิปตยไดดาํเนินการตอสู
ทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยอยางตอเนื่องซ่ึงพอจะจาํแนกออกไดเปน  4 ยุค 
กลาวคือ 
ยุคท่ีหนึ่ง (2489-2501) : ยุคแหงการสรางพรรค และสรางประชาธิปไตย  ตอตานเผด็จ
การ  ในระยะตนสภาพการเ  มืองของประเทศไทยมีความผันผวนเนื่องจากอยูใน  ระหวาง  
การเริ่มตน การดาํเนินงานทางการเมืองอยูในวงแคบพรรคประชาธิปตยไดมีการ
ดําเนินการ ทางการเมืองที่ สําคัญสรุปไดดังนี้ * ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาล
นายปรีดี พนมยงค 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร  พ.ศ 2490 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงคราม 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลแหงกลุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
ระหวางป 2501-2511 บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปตยไดหยุดชั่วคราว เมื่อ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง  และเปนเผด็จการเบ็ดเสร็จในป 
2501 
ยุคท่ีสอง  (2511-2519) : ยุคแหงการฟนฟูพรรค และเชิดชูประชาธิปไตย ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ทางพรรคฯไดมีการ 
ดําเนินการทางการเมืองที่ สําคัญดังนี้ 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนฝายคานรัฐบาล  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519  
ยุคท่ีสาม (2522-2533) : ยุคแหงการปรับปรุงนโยบาย  และเขามีสวนรวมในการบริหาร
บานเมือง ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และจัดใหมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 22 เมษายน  2522 นับเปนการเขาสูยุคที่สามทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 
ซ่ึงทางพรรคฯ  ไดมีการดาํเนินการทางการเมืองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
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* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (1, 2, 3, 4, 5) 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ยุคท่ีสี่ (ปลายป 2533-ปจจุบัน):ยุคแหงการเปนรัฐบาลของประชาชนและฝายคานที่ มี 
ประสิทธิภาพ 
     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2533 พรรคประชาธิปตยไดประกาศถอนตัวจากการเปนพรรค 
รวมรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหะวัณซึ่งหลังจากนั้นไดเกิดผันแปรทางการเมืองอยาง
รุนแรงนาํ มาถึงเหตุการณยึดอํานาจของ“คณะ  รสช.” และเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ใน
ที่ สุด ทามกลางวิกฤติการทางการเมืองในยุคที่ ส่ีนี้พรรคประชาธิปตยไดเขามามีบทบาท
ในการ ตอตานเผด็จการเคียงบาเคียงไหลกับประชาชนจนกระทั่งเหตุการณสงบและ
นําไปสูการเลือก ตั้งในเดือนกันยายน  2535 ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดรับชัยชนะขาว
สะอาดมีส.ส ไดรับเลือกตั้ง มากที่ สุดเปนจาํนวน  79 คนและไดเปนพรรคแกนนาํในการ
จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนดําเนินการบริหารบาน เมือง มาเปนระยะเวลา2ปคร่ึงจนมาถึงกลางป2538 ซ่ึง
มีเหตุการณพลิกผันทางการเมืองจน  นํามาสู การยุบสภาทําใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม
ในวันที่ 2 กรกฏาคม2538 ซ่ึงสมาชิกพรรค ประชาธิปตยได รับเลือกตั้งเขามาเปนส.ส 86 
คนและดําเนินการทางการเมืองเปนฝายคาน รัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา ซ่ึงทางพรรค
ไดพิสูจนถึงการเปนพรรคฝายคานที่ มีประสิทธิ ภาพตอสูกับการปกครองประเทศที่ไม
โปรงใส  จนในที่ สุดนายบรรหาร  ศิลปอาชาตอง ประกาศ  ยุบสภาและจัดใหมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จากการดําเนินการทางการเมืองที่ตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา  50 ป พรรคประชาธิปตย ไดตอสู กับระบอบเผด็จการเดิมมาในหลายยุคสมัย
บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะพรรคฝายคาน บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะฝายรัฐบาล
แตทั้งนี้ไมวาจะมีบทบาทและฐานะอยางไรในการตอสู ทางการเมืองพรรคประชาธิปตย
ยังคงยึดมั่นการดาํเนินการทางการเมืองในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขยึดถืออุดมคติ 4 ประการของพรรคยืนหยัดพิทักษรักษา ผลประโยชนของคน
สวนใหญและมุงมั่นสรางสังคมที่ เปนธรรมใหบังเกิดขึ้นดวยจิตใจและ  การอุทิศตัวใน
หลักการแหงความซื่อสัตยสุจริต  

ที่มา  : เว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/abouthistory.asp 
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 เมื่อ 6 เมษายน  2489 
      1. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธ์ิ 
      2. พรรคจะดาํเนินการเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตตอประชาชน 
      3. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย  และเหตุผลเพ่ือความศักดิ์ สิทธิ์
แหงรัฐธรรมนูญ และเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
      4. พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการ
ของรัฐบาลใดๆ 
      5. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถ่ินใหมากที่ สุดเทาที่จะทาํได
เนื่องจากความใกลชิดขององคกรในทองถ่ินมีมากกวาสวนกลาง  
      6. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทาํกิน  - ที่อยูและอาชีพ และจะเคารพ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
      7. พรรคเช่ือวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่ เห็นวาการ
แทรกแซงจะเปนประโยชนแกสวนรวม  เชน กิจการสาธารณูปโภค 
      8. พรรคจะสงเสริมและรักษาไว ซ่ึง การศึกษา, ศาสนา , สาธารณสุขและ
สาธารณูปการ , ศิลป,วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความ
ปลอดภัยของประชาชน  
      9. พรรคเช่ือวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอม
เพรียงของประชาชนผู เปนเจาของประเทศ  และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลักคือ
กองทัพใหทันสมัยทั้งคุณภาพและปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตร
และนโยบายทางการเมือง 
      10. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ  
 
ที่มา : ที่มาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/aboutideal.asp 
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  ถึงพรรคประชาธิปตยทุกทาน  

ทําไม?สัญลักษณพรรคตองเปนรูปพระแมธรณีบีบมวยผม  ชวยตอบที 

โดย  :  สามัญชน  - 19/1/2549 - 14:15:22  

ความคิดเห็น :  

ไมไดคนดู แตเดาเอาวา  แมธรณีบีบมวยผม เพื่อบีบเอาน้ําออกมาทวม

พวกมาร  ที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันต  และเปนที่มา

ของคําวามารผจญ  นาจะอยางนั้นนะ  ถาผิดก็ขอโทษชาว  ปชป  ดวย  

เพราะไมเห็นมีใครตอบเลย  ทั้งๆที่ คุณสามัญชนจาหนามาถึงทานนานแลว  
โดย : เดาเอา - 20/1/2549 - 14:36:34  

ที่พรรคประชาธิปตย  เอาพระแมธรณีมาก็เพื่อเอาเคล็ดวาอยูฝายธรรมนะ  

ไมใชพวกมาร  เพราะฉนั้นใครที่อยูฝ งตรงขาม  เปนมารหมด  ฮาๆๆๆๆๆๆๆ  

ทักษิณก็ใช  ฮาๆๆๆๆๆ   
โดย : เดาตอ - 20/1/2549 - 14:40:16  

พระแมมวยผมหักไมวา  

อะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ   
โดย : เคยคลองตน - 20/1/2549 - 17:05:04   

รายละเอียด  

ชื่อ  :  
ความคิดเห็น  :

 
  ลบ บันทึ ก
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ผลสํารวจพฤติกรรมนักทองเน็ตใชคนหาขอมูลมากขึ้น 
                    กรุงเทพฯ 23 มี.ค. - เนคเทคเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย
ประจําป 2547 พบการคนหาขอมูลมีมากขึ้น ขณะที่ชายใชอินเทอรเน็ตมากกวาหญิงสวนปญหาใหญ
คือไวรัสคอมพิวเตอร และยงัพบวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญไมเคยซื้อสินคาออนไลน 
                    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผยผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ป 2547 จากการตอบแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตพันธมิตร 12 แหง ดวยกลุม
ตัวอยาง 10,525 คน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตรอยละ 35 ใชคนหาขอมูล รองลงมารอยละ 29.2 ใช
รับสงอีเมล สวนการใชติดตามขาวสารมีเพียงรอยละ 9 ถัดมา คือใชสนทนารอยละ 9.1 ใชเลนเกม
รอยละ 3.9 ใชบริการเว็บบอรดรอยละ 3.7 และดาวนโหลดซอฟแวรรอยละ 3.5 นกัทองเน็ตสวน
ใหญจะใชคอมพิวเตอรจากที่ทํางานและทีโ่รงเรียนมากกวาที่บาน ในขณะทีเ่วลาที่ใชมากที่สุดคือ
ระหวาง 20.00-24.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 12.00-16.00 น. และเวลา 8.00-12.00 น. รอยละ 19.4 
ตามลําดับ 
                    ผูใชอินเทอรเนต็สวนใหญมีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000-50,000 บาทและ
เปนครอบครัวในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ถึงรอยละ 60 การสํารวจยังพบวากลุมที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชายรอยละ 53.8 และเปนหญิงรอยละ 45.5 ในขณะที่การศึกษาของนักทอง
อินเทอรเน็ตสวนใหญจบปรญิญาตรีมากที่สุด รอยละ 61.4 กลุมอายุระหวาง 20-29 ป คือคนที่ใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือรอยละ 52.3 
                    สวนปญหาสําคญับนอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางระบวุา มีปญหาไวรัสคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดรอยละ 55.3 รองลงมาคือปญหาความลาชาของการสื่อสาร รอยละ 55.2 และปญหาอีเมลขยะ 
รอยละ 28.5 สวนปญหาแหลงยั่วยุทางเพศ กลุมตัวอยางระบุวาเปนปญหาเพียงรอยละ 24.8 และ
ปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลมีรอยละ 19.6  
                    การสํารวจยังพบอีกวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญถึงรอยละ 70.1 ไมเคยซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต สวนผูใชรอยละ 29.9 ที่เคยซื้อสินคาออนไลน นิยมซ้ือหนังสือมากทีสุ่ดรอยละ 41.9 
รองลงมาคือ ซ้ือซอฟแวร (สงพัสดุ) รอยละ 16.9 การสั่งจองบริการตางๆรอยละ 16.8 ส่ังซ้ือ
ภาพยนตร (แบบสงพัสดุ) รอยละ 15.8 ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรรอยละ 14.8 และซื้อเพลง (แบบสง
พัสดุ) รอยละ 9.1 ขณะทีก่ารซื้อเส้ือผา กลองถายรูป มือถือ พีดีเอ และซอฟแวร(แบบสงออนไลน) 
รวมถึงการประมูลออนไลนยังมีจํานวนนอย.- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  23 มีนาคม 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=84945. 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยชี้อินเทอรเน็ตเปนชองทางการเลือกตั้งท่ีไมควรมองขาม  
                    กรุงเทพฯ 4 ก.พ. - รายงานของศนูยวจิัยกสิกรไทยตั้งขอสังเกตวา การใชส่ือ
อินเทอรเน็ตสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี ้ มีความแตกตางกับครั้งที่ผานมาจากจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตคอนขางมากประกอบกับการขยายตวัอยางมากของธุรกิจอีคอมเมิรซ ทําให
มีผูสนใจใชส่ืออินเทอรเน็ตสําหรับการประชาสัมพันธหาเสียงกันมาก รวมถึงชวงเวลาในการใช
เวลาหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองสั้งลงกวาเดิม 15 วัน จํานวนพรรคการเมอืงที่ลงสมัครมี
จํานวนลดลงจาก 37 พรรค เหลือเพียง 24 พรรค ปจจุบันมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ขยายตวัเพิ่มขึน้เปน 7 ลานคนหรือเทากับ รอยละ 11 ของจํานวนประชากร ขณะเดยีวกันการสื่อสาร
ทางชองทางอื่นกลับไดรับความนยิมใชเปนสื่อหาเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเดิม 
เนื่องจากเปนสื่อที่ใชในการกระจายขาวสารในวงกวาง และเขาถึงกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก
สําหรับการรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือโทรทัศนจะสามารถรายงานไดอยางรวดเร็ว ส่ิงที่
นาสนใจคือการผนวกเทคโนโลยีเขากับโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยการจางนักศึกษาถึง 18,000 คน 
รายงานผลในระหวางการนบัคะแนนผานทางระบบเอสเอ็มเอสของโทรศัพทเคล่ือนที่ ยิ่งทําใหการ
รายงานผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้        
                    ขณะที่ส่ืออินเทอรเน็ตก็ยังเปนชองทางการรายงานผล ที่มีความรวดเร็วไมแตกตางกัน 
เมื่อสํานักขาวเกาะติดการเลือกตั้งอยางใกลชิด ทั้งการรายงานขาวตั้งแตเร่ิมตนการหาเสียงของ
ผูสมัครและพรรคการเมืองและจนถึงขั้นตอนการรายงานผลแบบเรียลไทม ที่จะทําใหสํานักขาว
ไดรับความสนใจจากผูใชอินเทอรเน็ต กอนที่จะมกีารตีพิมพเปนกระดาษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อสําคัญที่พรรคการเมืองและสํานักขาวใหความสําคัญมาก เพราะอินเทอรเน็ต
กําลังเปนที่นยิมใชกันอยางกวางขวางทั้งในกลุมคนทํางาน และนักเรยีน/นักศกึษา ทีส่ามารถเรียกชม
ขอมูลการเลือกตั้งไดอยางปจจุบันทันดวน โดยกลุมผูใชบริการเหลานี้เปนเปาหมายที่สําคัญของ
เหลาพรรคการเมืองที่จะใชส่ืออินเทอรเน็ตเพื่อการหาเสยีงใหกับพรรคของตนอีกทางหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเปนสื่อที่นับวาลงทุนนอยกวาสื่ออ่ืน ยังสามารถใหบริการไดอยางทัว่ถึงกับผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต ที่มีอยูประมาณ 7 ลานคน 
                    อยางไรก็ดี ความสนใจในเรื่องการเมืองของกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตยังคงอยูใน
วงจํากดัเฉพาะกลุมเทานั้น และคาดวาจะมจีํานวนผูเขาเยีย่มชมเว็บไซตทางการเมืองเพียงรอยละ 10-
20 ของผูใชบริการทั้งหมด หรือประมาณ 7 แสน - 1 ลานคนเทานั้น โดยหากพรรคการเมืองใชกล
ยุทธการหาเสยีงผานสื่ออินเทอรเน็ตอยางไดผล และสามารถจูงใจใหเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตของตนได
อยางประทับใจแลวจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตนาจะเพิม่ขึ้นกวาที่คาดไวอีก จึงเทากับวาฐาน
คะแนนเสียงทีเ่พิ่มขึ้นจากการใชส่ืออินเทอรเน็ตก็จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองนั้น และพรรค
การเมืองไมควรละเลยหรือมองขามฐานเสียงที่ใชบริการผานสื่ออินเทอรเน็ต เพราะหากสามารถชวง

DPU



 

 

 
                                                                                                                                                      136 

ชิงความไดเปรียบจากการดงึคะแนนเสียงของประชาชนกลุมนี้มาไดมากเทาใด กจ็ะเปนการเติม
คะแนนสียงแกพรรคการเมอืงของตนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่เปนกลุม
เยาวชน ซ่ึงมักจะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการเลือกตั้ง 
                    นอกจากคะแนนเสียงจากกลุมผูใชอินเทอรเน็ตแลว ส่ืออินเทอรเน็ตยังนับวาเปนชอง
ทางการสื่อสารที่มีตนทุนของการสื่อสารไมสูงมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
ประเภทใบปลิวหรือแผนพับ หรือหนังสือพิมพที่คิดคาโฆษณาเปนคอลัมนนิ้ว ปายโฆษณา ซ่ึงมีคา
เชาและตนทนุการจัดทําสูง ส่ือวิทยุโทรทัศน ที่คิดคาบริการเปนนาทขีองการออกอากาศ ในขณะที่
การจัดทําเว็บไซตมีตนทุนการจัดทําคอนขางสูงในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต แตสามารถใช
งานไดในระยะยาว โดยเฉลีย่แลวการสรางเว็บไซต 1 เวบ็ไซต จะมตีนทุนเฉลี่ยเปนหลักหมื่นขึน้ไป
จนถึงหลักลาน และปจจัยที่ทําใหตนทุนการสรางเว็บไซตแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบหรือ
หนาตาของโฮมเพจ จํานวนหนา โปรแกรมที่ใช เนื้อที่บนเว็บไซต ซอฟตแวร เปนตน อยางไรก็ตาม 
ขอมูลในเว็บไซตนั้นจะสามารถอัพเดทหรือปรับปรุงไดตลอดเวลา ศูนยวจิัยกสิกรไทย คาดวา จะมี
เม็ดเงินเขาหมนุเวยีนในวงการอินเทอรเนต็ ไมนอยกวา 40 ลานบาท และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม
เพียงแตเปนการนําส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อที่ทันสมัยมาใช แตการทีพ่รรคการเมือง องคกรทาง
การเมืองหรือแมแตการรายงานขาวออนไลนใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น ก็จะทําใหเกิด
การตื่นตัวทางการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับขอมลูขาวสารทาง
การเมืองที่หาชมไดในเว็บไซต นับวาเปนประโยชนอยางมากตอการมีสวนชวยเพิ่มขอมูลในการ
ตัดสินใจและเขาใจถึงวิธีการเลือกตั้งที่จะถงึในอีกไมกี่วนัขางหนานี.้- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  4 กุมภาพันธ 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=81477. 
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เห็นมาอยางไรเขียนไปอยางนั้น : เห็นมาอยางไร เขียนไปอยางนั้น : เลือกตั้ง 2548 
 

 

 
 
ที่มา : เดลินิวส. 2 กุมภาพันธ 2548. http://www.dailynews.co.th/col/col.asp?columnid=7803.      

DPU



 
  
                                                                                                                                                      138 

 

DPU



  
                                                                                                                                                      139 
                                                                                                                                                             

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล                            นางสาวรติกร กีรติบูรณะ 
 

ประวัติการศึกษา                                      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
จากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม ป พ.ศ. 2541 
และเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  
กลุมวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
เมื่อป พ.ศ. 2544 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
                    จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ  
สวนที่    1    การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  

1.1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
1.2 รูปแบบของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 

สวนที่ 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย
และพรรคประชาธิปตย                     
 
สวนที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย                            
                    1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหวัหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย แบงออกเปน
สวนตางๆดังนี้ 
- เก่ียวกับพรรค (ABOUT US)  
                    นําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพรรคไวในหัวขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค
หรือการอธิบายความหมายสญัลักษณ (Logo) ของพรรค, เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรคและสาขาของพรรค 
- นโยบายพรรค (TRTP POLICIES) 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายการเมือง, 
นโยบายบรหิาร, นโยบายกฎหมาย-ยุติธรรม, นโยบายเศรษฐกิจ, นโยบายเกษตรกรรม, นโยบาย
ตรวจสอบประเมิณผล, นโยบายสาธารณะสุข, นโยบายศึกษา-วัฒนธรรม, นโยบายวิทยาศาสตร, 
นโยบายตางประเทศ, นโยบายพัฒนาสังคมและนโยบายปองกันประเทศ 
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- หัวหนาพรรค (TRTP LEADER) 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารของหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดแก ประวัต,ิ คําปาฐกถา, นายก
ทักษิณคยุกับประชาชนและเว็บไซต 
- คณะกรรมการ (TRTP TEAM) 
                    นําเสนอรายชื่อเกี่ยวกับคณะกรรมการของพรรค ไดแก ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่
ปรึกษาพรรค, ที่ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรัฐมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ
และส.ส.แบบแบงเขต 
- ประชาสัมพนัธ (PRESS ENTER) 
                    นาํเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค แบงออกเปน ขาวกองโฆษก, 
ผลงานรัฐบาล, รวมบทความ, สารไทยรักไทย, สายใจไทยรักไทย, วีดีทัศนหรือวีดีโอขาวและ
หนังสือนาอานหรือแนะนําหนังสือ 
- ภาพกิจกรรม (PHOTO GALLERY) 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรัก
ไทยในแตละเขตพื้นที่ โดยมีเนื้อหาเดียวกับหัวขอยอย คือ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
- ไทยตาํบลดอทคอม 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย สถานที่ทองเที่ยว, การ
เดินทาง, ที่พัก ฯลฯ เปนลิงคไปสูเว็บไซตในเครือของรัฐบาลคือ http://www.thaitambon.com 
- คนหาสมาชกิ  
                    บริการที่ผูเขาชมสามารถใชสืบคนขอมูลภายในเกี่ยวกับประวัติของสมาชิกพรรค 
- ไทยรักไทยอีเมล 
                    บริการฟรีอีเมล (E- mail) สําหรับผูเขาชมที่ไดสมัครเปนสมาชิกพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E- mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แนะนําหนงัสือ 
                    นําเสนอบทสรุปของหนังสือและปาฐกถาพเิศษในงานสัมมนาตางๆของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไดแก คิดใหมทําใหมตออนาคต (Rethinking the Future), เมื่ออนาคตไลลา (As the future 
catches you), พุทธทาสที่ขาพเจารูจักในทางการเมือง, พุทธทาสกบัการเมืองที่แกวิกฤติไดจริง, 
ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรคไทยรักไทย, แนวทางการสรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางกฎหมายของคนจน      
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- วีดีทัศนหรือวีดีโอขาว 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงในรปูแบบของขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่
มีทั้งขอความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
- THAI RAK THAI PARTY POLICY 
                    นําเสนอนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคเปนภาษาอังกฤษ 
- นโยบายหาเสียง 
                    นําเสนอนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก นโยบายสราง 5 โอกาส, 
นโยบาย 4 ปซอม 2544-2547, นโยบาย 4 ปสราง 2548-2551, นโยบายสตรี, นโยบายสรางโอกาสแก
เด็กและเยาวชน, นโยบายกรงุเทพแข็งแรง 
- ขาวกองโฆษก 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตทั่วประเทศและสส.แบบบัญชีรายชือ่ 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตทั่วประเทศและแบบ
บัญชีรายช่ือ โดยสามารถคลิ๊กเลือกเขตหรอืจังหวดั เพื่อดูรายช่ือ รูป และประวัติของผูสมัครได 
- กําหนดการหาเสียงเลือกตั้ง 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก 
กําหนดการปราศรัยหาเสียงของหัวหนาพรรค, การลงพื้นที่พบปะประชาชนในแตละเขตแตละ
จังหวดั 
- ขาวผูสมัครวันนี ้
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวตัิและประสบการณทํางานทีผ่านมาของผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทยในแตละเขตพื้นที ่
- ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว 
                    นําเสนอภาพกจิกรรมการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค (ภาพกิจกรรม) 
- ผลงานรัฐบาล 
                    นําเสนอขอมูลหรือผลงานตางๆของพรรคที่ไดกระทํามา เชน การตั้งตูนายกทกัษณิรับ
เร่ืองรองเรียน, โครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
- รวมบทความ 
                    นําเสนอบทความหรือขาวสารที่เกี่ยวกับพรรคจากหนังสือพิมพตางๆ 
- สารไทยรักไทย 
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานดานตางๆของทางพรรค 
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- บทสัมภาษณ 
                    นําเสนอบทสัมภาษณเกีย่วกับประเด็นปญหา และนโยบายหาเสียงของพรรคที่ผานการ
สัมภาษณจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
- คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
                    นําเสนอเนื้อหาการกลาวปราศรัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ในแตละเขตพื้นที่หาเสยีง  
- การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
                    นําเสนอหลักเกณฑการลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนาโดยฝายกฏหมายของพรรค 
- การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการแจงเหตุไมไปใชสิทธิการเลือกตั้งส.ส. 
- แบบหนงัสือแจงเหตุ 
                    นําเสนอรูปแบบของเอกสารหนังสือแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได                
- ผลการเลือกตั้ง 
                    นําเสนอผลการนับคะแนนเสยีงของส.ส.แบบแบงเขต และแบบบัญชีรายช่ือในลักษณะ
ของกราฟแทง นอกจากนี้ยังแสดงถึงจํานวนตัวเลขของผูมีสิทธิเลือกตั้ง, ผูมาใชสิทธิ, จํานวนบัตรที่
งดออกเสียงและจํานวนบัตรเสีย 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
                    เพื่อความสะดวกในการเขาชมขอมูล ทางเว็บไซตไดทําลิงคของเนื้อหาบางสวนแสดง
ไวในบริเวณลางสุดของหนาเว็บมีทั้งหมด 13 ลิงค ไดแก นายกทกัษิณคยุกับประชาชน, รวมคํา
ปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จากใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดีทัศนผลงาน
พรรค, แนะนาํหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรให
สังคม, วารสารกะทิขน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
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                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหัวหนาพรรค ขอมูลในหนาแรก (Home page) ของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย แบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
- ประวัติพรรค 
                    นําเสนอประวัตกิารกอตั้งพรรคและบทบาททางการเมืองในอดีตที่ผานมา 
- อุดมการณพรรค 
                    นําเสนออุดมการณของพรรคทั้ง 10 ขอ ที่เกิดขึ้นพรอมกับการกอตั้งพรรคในวันที ่ 6 
เมษายน พ.ศ. 2489 
- เก่ียวกับพรรค 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับตางๆของพรรค รวมทัง้รายชื่อและประวัติของสมาชิก
พรรคในหวัขอตางๆ ไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รองหัวหนา
พรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, ส.ส.
ระบบแบงเขตและรายชื่อคณะทํางาน 
- สงจดหมายถึงส.ส. 
                    บริการจดหมายอิเล็กทรอนิคส(E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงส.ส.ของพรรค 
- ติดตอพรรค 
                    บริการสงอีเมล (E-mail) ที่ผูเขาชมสามารถใชสงขอมูลถึงทางพรรค 
- แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    นําเสนอขอมูลตัวเลขเกีย่วกับจาํนวนของผูที่เขามาชมเว็บไซต 
- นโยบาย 
                    นําเสนอนโยบายในการดําเนนิงานดานตางๆของพรรค ไดแก นโยบายดานการเมือง, 
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานการศึกษา และนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลอืกตั้ง ไดแก 
นโยบายสรางคนสรางอนาคต, นโยบายทาํ ไมทํา, นโยบายการศึกษา, นโยบายสงัคม, นโยบาย
สาธารณะสุข, นโยบายการเมืองการบริหาร, นโยบายเศรฐกิจ, นโยบายสิ่งแวดลอม, นโยบายความ
มั่นคงและการตางประเทศ, นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน, นโยบายเพื่อเยาวชน 
(www.ydt.or.th) 
- ขอไวอาลัยแด คุณพุม เจนเซน และผูเสียชีวิตทุกทาน 
                    นําเสนอเนื้อหาไวอาลัยและใหกําลังใจแดผูประสบภัยในเหตุการณคล่ืนยักษสึนาม ิ
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- ประชาธปิตย Online 
                    นําเสนอเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็ทางการเมืองในแงมุมตางๆของ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
- เสียงประชาชน  
                    กระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือระบบการใชงานสําหรับผูเขาชมที่
สามารถเขามาตั้งกระทูถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็รอนตางๆได 
- เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี  
                    นําเสนอเนื้อหาในการอภิปรายการทํางานของคณะรัฐมนตรี  
- ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
                    นําเสนอเนื้อหาการดําเนนิงานในโครงการตางๆของคณะรัฐบาล     
- สมัครสมาชกิพรรคประชาธิปตย 
                    บริการสมัครสมาชิกพรรคทางอินเทอรเน็ต 
- แวดวงประชาธิปตย 
                    นําเสนอลิงคไปสูเว็บไซตของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนาย
ชวน, นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.คุณหญงิกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ, นายสมเกยีรติ 
ฉันทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, นายสาธิต ปตุเตชะ, ดร.เสนีย สุวรรณดี, ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและ
ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์                     
- ประชาธปิตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจผูประสบภัย 
                    นําเสนอภาพถายในขณะลงพืน้ที่เยีย่มเยยีนผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามใินภาคใต 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http:// 
www.ect.go.th)  เพื่อใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ทีเ่ลือกตั้งกลางภายในเขตเลือกตัง้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- การเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
                    นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- เตรียมตัวไปเลือกตั้งกันเถอะ,  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง,  อยางไรถึงเสียสทิธิทางการเมือง   
                    เปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเว็บเพจหนึ่งในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกบัการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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- 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา 
                    นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
- ขอเท็จจริงรถไฟรางคู                
                    นําเสนอขอมูล หลักฐาน และเอกสารอางอิง กรณีโครงการกอสรางรถไฟรางคู โดยนาย
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย 
- ประกาศรายชื่อวาท่ีส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอจํานวนรายชื่อและประวัติของส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายช่ือ และระบบแบงเขตที่
ไดรับการเลือกตั้ง 
- ขาวเดนประเด็นรอน 
                    นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมือง โดยทีมโฆษกของพรรค 
- ขาวการเลือกตั้ง’48 
                    นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรค เชน การลงพื้นที่หาเสยีง
ในเขตการเลือกตั้งตางๆ, การกลาวปราศรัยหาเสียง, การนําเสนอนโยบายหาเสียง 
- รายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาธิปตย 
                    นําเสนอรายชื่อและประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายช่ือและระบบแบง
เขตโดยสามารถคลิ๊กที่รายช่ือเพื่อดูรูปและประวัติของผูสมัครได 
- เก็บขาวมาเลาตอ                  
                    นําเสนอขาวสารโดยทั่วไปทีผ่านการนําเสนอจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ ซ่ึงอาจมี
เนื้อหาที่เกี่ยวของหรือไมเกีย่วของกับทางพรรค 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ  
                    นําเสนอภาพถายและกําหนดการตางๆเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ เชน ภาพถาย
ในขณะลงพื้นที่หาเสียงในจงัหวัดตางๆ, วนั เวลา และสถานที่ในการกลาวปราศรัย 
- สารประชาธิปตย  
                    นําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทางการเมืองในทุกๆหนึ่งเดือน 
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ตารางที่ 4.1  สวน/ชอง (Channel) ตางๆ ของแตละเว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

 

พรรคประชาธปิตย 

 
เกี่ยวกับพรรค ประวัติพรรค 
นโยบายพรรค อุดมการณพรรค 
หัวหนาพรรค เกี่ยวกับพรรค 
คณะกรรมการ สงจดหมายถึงส.ส. 
ประชาสัมพันธ ติดตอพรรค 
ภาพกิจกรรม แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) นโยบาย 
คนหาสมาชิก ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน 
ไทยรักไทยอีเมล ประชาธิปตย Online  
ติดตอพรรค เสียงประชาชน 
แนะนําหนังสือ เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี 
วีดีโอขาว ชําแหละนโยบายรัฐบาล 
THAI RAK THAI PARTY POLICY  สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
นโยบายหาเสียง แวดวงประชาธิปตย 
ขาวกองโฆษก ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยี่ยมเยียน 
ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (www.ect.go.th) 
กําหนดการหาเสียงเลือกต้ัง การเลือกตั้งลวงหนา ภายในเขตเลือกต้ังสํานักงานกกต. 
ขาวผูสมัครวันนี้ การเลือกตั้งลวงหนา นอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต. 
ภาพการรณรงคหาเสียง การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ผลงานรัฐบาล การแจงวันเวลาในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
รวมบทความ ขอเท็จจริงรถไฟรางคู 
สารไทยรักไทย ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย 
บทสัมภาษณ ขาวเดนประเด็นรอน 
คําปราศรัยหัวหนาพรรค ขาวการเลือกตั้ง’48 
การลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกต้ังส.ส. 
การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง เก็บขาวมาเลาตอ 
แบบหนังสือแจงเหตุ กิจกรรมประชาสัมพันธ 
ผลการเลือกต้ัง สารประชาธิปตย 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter)  

หมายเหตุ : เรียงลําดับตามทีป่รากฏบนหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต 
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                    1.2 รูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    จากขอมูลทั่วไปภายในเว็บไซต เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้งสองจัดอยูในกลุมของ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกร โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจาก
พรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค, 
บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail), บริการกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           1.2.1 ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                           จากขอมูลในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ดังกลาวขางตน 
สามารถแบงกลุมขอมูลที่มีอยูในเว็บไซต ออกไดเปน 5 สวน ดังนี ้
                           1) ขอมูลเก่ียวกับบริษัท (About the company) ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกบั
พรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ เปนขอมูลที่ชวย
ใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 2 
หัวขอหลัก คอื เกี่ยวกับพรรค (ABOUT US) และ คณะกรรมการ (TRTP TEAM) ซ่ึงประกอบไป
ดวยหวัขอยอยตางๆ ไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo), เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค, สาขาพรรค และ ผูกอตั้ง, คณะผูบริหาร, ที่ปรึกษาพรรค, ที่
ปรึกษาหวัหนาพรรค, กรรมการบริหารพรรค, คณะรฐัมนตรี, ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือและส.ส.แบบ
แบงเขต 
                           สวนพรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของพรรคไวใน 
3 หัวขอหลัก คือ ประวัติพรรค, อุดมการณพรรค และเกี่ยวกับพรรค ซ่ึงในหวัขอ ‘เกี่ยวกับพรรค’ 
ประกอบไปดวยหัวขอยอยตางๆไดแก ขอบังคับพรรค, คณะกรรมการบริหาร, หัวหนาพรรค, รอง
หัวหนาพรรค, เลขาธิการพรรค, รองเลขาธิการพรรค, ผูอํานวยการพรรค, ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, 
ส.ส.ระบบแบงเขตและรายชือ่คณะทํางาน 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูลที่มีรายละเอียดเกีย่วของกนันําเสนอไวในหวัขอหลักเดียวกนั 
ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับประวตัิพรรค
และอุดมการณพรรคเปนหวัขอหลัก 
                           2) รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product information) เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีด
เกี่ยวกับคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนเปนตวัสินคาในทางการเมือง และขอมูล
การรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่งเปรียบเสมือนเปนจดุขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจกอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัว
ผูสมัคร  
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                           พรรคไทยรักไทย มกีารนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัครรับ
เลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดังนี ้ คือ ขาวผูสมคัรวันนี,้ หัวหนาพรรค, ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัคร
ส.ส., คนหาสมาชิก, นโยบายพรรค, นโยบายหาเสียง, ผลงานรัฐบาล, เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม, 
บทสัมภาษณ, คําปราศรัยหัวหนาพรรค, วีดีทัศนหรือวีดโีอขาว 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ที่เกีย่วของกับผูสมัคร
รับเลือกตั้งในหัวขอตางๆ ดงันี้ คือ รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส., แวดวงประชาธิปตย, ขาวการ
เลือกตั้ง’48, นโยบายพรรคและนโยบายหาเสียง, ขอเท็จจริงรถไฟรางคู, ประชาธิปตย Online, เปด
ขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี, ชําแหละนโยบายรัฐบาล  
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                           3) ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases) เปนขอมลู
ขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทีมโฆษกของพรรคหรือจาก
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดงันี้ ขาวกองโฆษก, กําหนดการหาเสียงเลอืกตั้ง, ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, 
รวมบทความ, สารไทยรักไทย, การลงคะแนนเลือกตัง้ลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, 
แบบหนังสือแจงเหต,ุ ผลการเลือกตั้ง 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค ใน
หัวขอตางๆ ดังนี ้ ขาวเดนประเดน็รอน, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธ, สาร
ประชาธิปตย, ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซนและผูเสียชีวิตทุกทาน, ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่ม
เยียนและใหกาํลังใจผูประสบภัยคล่ืนยักษสึนามิ, การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางภายในเขต
เลือกตั้งสํานักงานกกต., การเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสํานักงานกกต., 
เตรียมตัวไปเลอืกตั้งกันเถอะ  ทําไม?ตองไปเลือกตั้ง อยางไรถึงเสียสิทธิทางการเมือง, สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) , 6 กุมภาพนัธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯ
ของเรา ,ประกาศรายชื่อวาทีส่.ส.พรรคประชาธิปตย 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูลขาวสารของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
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ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
                           4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) เปนสวนที่รวบรวมคําถามและ
คําตอบเกี่ยวกบัผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอก
พรรคที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบไดอยางสะดวก 
                           พรรคไทยรักไทย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชมไดจาก
หัวขอหลักที่ช่ือวา ‘ไทยรักไทยอีเมล’  
                           พรรคประชาธิปตย มีสวนของการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกบัผูเขาชม ได
จากหวัขอหลักที่ช่ือวา ‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบริการกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) 
                           ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนิยมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชมในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) 
                           5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information) เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทาย ที่
จะชวยเพิม่ความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจากผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรงเมื่อมี
คําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                           พรรคไทยรักไทย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกบัทางพรรคไวในหวัขอตางๆ 
ดังนี้ ไทยรักไทยอีเมล, ติดตอพรรค, ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax), อีเมลถึง
ผูดูแลเว็บไซตพรรค (spokesman@thairakthai.or.th) 
                           พรรคประชาธิปตย มีการนําเสนอขอมูลในการติดตอกับทางพรรค ไวในหัวขอ
ตางๆ ดังนี้ สงจดหมายถึงส.ส., ติดตอพรรค, สมัครสมาชิกพรรคประชาธิปตย, ที่อยูของพรรค, เบอร
โทรศัพท, อีเมลถึงผูดูแลเว็บไซตพรรค (webmaster@democrat.or.th) 
                           ความแตกตางในการนําเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
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                    1.2.2 องคประกอบหนาเว็บ 
                    จากการศึกษาพบวาเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีองคประกอบ
ตางๆภายในหนาเว็บที่สําคัญดังนี ้
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่4.1  องคประกอบหนาเว็บของพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา:  จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 
 
 

โลโก  (Logo) โฆษณา  (Banner)  

ภาพประกอบ 

เนื้อหา  
 (Content) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก  
 (แนวตัง้) 
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ภาพที่ 4.2  องคประกอบหนาเว็บของพรรคประชาธิปตย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

    โลโก  (Logo) 

เมนูหลัก 
(แนวนอน) 

เมนูหลัก 
(แนวตัง้)

โฆษณา (Banner) 

เนื้อหา 

(Content) 

ภาพประกอบ 
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                           - โลโก (Logo) 
                           ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย โดยทั้งสองพรรคการเมืองไดจัดวางตาํแหนงของโลโกไว
ตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 

                         โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัวอักษรไทย “ท” มีความหมายถึง การ
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของคนไทยทัง้มวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลาที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อ
พลิกฟนประเทศใหกลับ คนืสูความเจริญรุงเรืองมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 

                  โลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม มีความ
หมายถึง การเปนฝายธรรมหรือคนดี จากคําบอกเลากลาววา พระแมธรณีบีบมวยผมเพื่อใหน้าํ
ออกมาทวมพวกมารที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันตและเปนที่มาของคําวา มาร
ผจญ (http://www.democrat.or.th, 20 มกราคม 2549) 
                           - เมนูหลัก (Link Menu) 
                           เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหัวขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่นาสนใจ
ที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดยีวกนัหรือเว็บไซต
อ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทางพรรค, 
บริการกระดานแสดงความคิดเห็น จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง เปน
รูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจดัวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                           - โฆษณา (Banner) 
                           เปนสวนที่ถูกนํามาใช ในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                           - ภาพประกอบและเนื้อหา (Content) 
                           เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถึง
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
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ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                           สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                           - สี (Colors) 
                           สีเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดงึดูดความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสี
ไดอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน  
                           จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยไดเลือกใช สีน้ําเงินแดง ซ่ึงเปนสีประจาํ
พรรค เปนโทนสีหลักประกอบการนําเสนอเนื้อหา โดยมีสีขาวเปนสีพื้นหลังของโฮมเพจ ซ่ึงการใช
สีดังกลาวในโฮมเพจสอดคลองกับสีที่ใชในโลโก (Logo) ของพรรค นอกจากนี้พรรคไทยรักไทย
เองก็ไดกําหนดความหมายของสีประจําพรรคไววา สีน้ําเงินมีความหมายถึงประชาชนไทยและ
ประเทศชาต ิ  สวนสีแดงมีความหมายถึงนโยบายของพรรค (http://www.thairakthai.or.th/ 
trtp/info_party/info_th_asp?Lib_id=849, 6 กุมภาพันธ 2548) ดังนั้นการใชสีแดง ขาว น้ําเงิน เปนสี
หลักในเว็บไซต นอกจากเปนการนําสีประจําพรรคมาใชแลวยังบงบอกถึงความหมายของความเปน
ชาติไทยอีกดวย จะเห็นไดวา สีแดง ขาว น้ําเงินดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสีในธงชาติไทยนัน่เอง  
โทนสีหลักทั้งสามถูกนํามาใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลัง
และรูปภาพพืน้หลัง เพื่อบงบอกถึงความสําคัญของเนื้อหาในแตละสวน เชนการใชสีน้ําเงินเปนสี
ของโลโกพรรค ช่ือพรรค และสโลแกนพรรคบนสีพื้นหลังสีขาว ซ่ึงจะทําใหเนื้อหาในบริเวณ
ดังกลาวมีความโดดเดนและนาสนใจ หรือการใชสีแดงซึง่จัดเปนสีที่สะดุดตาไดงายมาเปนสีพื้นหลัง
ในการโฆษณา (Banner) นโยบายหาเสียงของพรรค นอกจากจะแสดงวาเปนเนื้อหาที่เปนสวน
สําคัญแลวยังสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมเว็บไซตไดอีกดวย จะเห็นไดวาพรรคไทยรักไทย
มีการใชสีเพื่อส่ือถึงความหมายของเนื้อหาไดอยางชดัเจน และตรงกับความหมายของสีประจําพรรค
และสีที่ใชในโลโกพรรค รวมทั้งไดใชสีดังกลาวเพื่อแสดงความเปนเอกลักษณประจําเว็บไซตของ
พรรคอีกดวย 
                           ขณะที่พรรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟา ซ่ึงเปนสีประจําพรรคเปนโทนสีหลัก
เชนกัน โดยใชกับทุกองคประกอบในหนาเว็บตั้งแต ตวัอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง โดยมีสีขาวตัดเปนสีพื้นหลังในบางสวนดวย สวนการนําเสนอสีในปายโฆษณา (Banner) 
และลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) มีการใชสีตางๆหลากหลาย ไดแก สีสม เหลือง ชมพู เขียว แดง มวง 
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สําหรับตัวอักษรในสวนของเนื้อหาหลักมกัใชสีน้ําเงินบนพื้นขาวหรือสีขาวบนพื้นน้าํเงิน ซ่ึงการใช
สีในสวนของเนื้อหาหลักนั้นคอนขางสรางความโดดเดนไดดีพอสมควร ประกอบกับสามารถ
สะทอนถึงความเปนพรรคการเมืองเกาแกของพรรคประชาธิปตยไดเปนอยางดี เนื่องจากสีน้ําเงินให
ความหมายถึงความเกาแก ความมั่นคง ความเปนนกัอนุรักษนยิม ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
พรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตามในสวนของปายโฆษณา (Banner) และลิงคเมนหูลัก (แนวตั้ง) 
ที่ใชสีหลากหลายมากเกนิไป แทนที่จะสรางความโดดเดนใหกับเนื้อหาและหนาโฮมเพจ กลับเปน
การทําใหเกิดความสับสนในการเขาชมเนือ้หาของผูใชมากขึ้น                     
 
                    1.2.3 การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                    โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกของเว็บไซต เปนเสมือนหนาตอนรับหรือหนาสารบัญ
ที่แสดงใหเหน็ถึงเนื้อหาและบริการตางๆที่ปรากฏอยูในเว็บไซต                    
                    โฮมเพจถือเปนสวนที่มีความสําคัญอยางมาก ตอการเชือ่มโยงเขาไปยงัเนื้อหาภายใน
เว็บไซต การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆอยางเปนสัดสวน นอกจากจะชวยใหโฮมเพจมี
ความสวยงามและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซตแลว ยังชวยดงึดูดใหผูเขาชมสนใจใน
เนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคไดอีกดวย 
                    จากการศึกษาพบวา โฮมเพจของพรรคการเมืองทั้งสองมีการจัดแบงพืน้ที่การใชงานได
อยางชัดเจนและเปนสัดสวน พรรคไทยรกัไทยมีรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 2 สวนการใช
งาน โดยจัดใหดานบนและดานขวาของหนาโฮมเพจเปนตําแหนงขององคประกอบหลักที่จะปรากฏ
อยูในทกุหนาของเว็บเพจ  
                    ขณะที่พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบโครงสรางหนาโฮมเพจแบบ 3 สวนการใชงาน 
โดยมีการจดัวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูในดานบน และดานขางทั้งซายและขวาในทกุ
หนาของเว็บเพจ 
                    ทั้งนี้การจัดตําแหนงและลําดบัความสําคัญขององคประกอบตางๆในหนาโฮมเพจ เพื่อ
เนนใหเหน็วาอะไรเปนเรื่องสําคัญมาก สําคัญรองลงไป หรือสําคัญนอยตามลําดับ นับเปนหลัก
สําคัญในการออกแบบหนาโฮมเพจอยางหนึ่ง เพื่อแสดงใหทราบถึงตาํแหนงและลําดับความสําคญั
ของเนื้อหาที่พรรคการเมืองทั้งสองตองการนําเสนอ โดยสามารถแบงหนาโฮมเพจออกเปน
สวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจ ถือเปนบริเวณที่สําคัญทีสุ่ดในหนา เพราะเปนสวนที่จะ
ดึงดูดผูเขาชมใหติดตามเนื้อหาที่เหลือภายในหนานั้น จากการศกึษาพบวา บริเวณสวนหวัของ
โฮมเพจพรรคไทยรักไทย เปนบริเวณขององคประกอบหลักที่จะปรากฏอยูในทกุหนาของเว็บเพจ
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โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรือดานซายของหนา มีการใชสีสันที่
โดดเดนและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและคําขวัญ (Slogan) เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็น
เมื่อเร่ิมเขาสูเวบ็ไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงมุมบนดานซายของหนา 
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนจุดเริม่ตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ 
ซ่ึงจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนูขอความและเมนูรูปภาพอยูในดานบน (แนวนอน) และ
ดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ หัวขอหลักเปนเนื้อหาหลักที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการ
นําเสนอ โดยแตละหัวขอหลักสามารถแยกยอยเปนลิงค (Link) เชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสวนอืน่ๆ
ภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก ‘เกีย่วกบัพรรค’ จะประกอบไปดวย
ลิงคของหัวขอยอยมากมายไดแก เครื่องหมายพรรค (Logo) , เจตนารมยพรรค, ความเปนมาพรรค, 
โครงสรางพรรค, ขอบังคับพรรค และสาขาพรรค ทั้งนี้บริการประเภทตางๆหรือระบบที่ผูเขาชม
สามารถเขาไปใชงานได เชน ติดตอพรรค, คนหาสมาชิก, ไทยรักไทยอีเมล ถือเปนสวนหนึ่งของ
เมนูหลักเชนกนั 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)  
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                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบสุดทายในสวนหวัของหนา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหาที่นําเสนอจะเกีย่วกับ นโยบายหาเสียง, 
หมายเลขพรรค, คําขวัญ (Slogan), โลโกพรรค, ช่ือพรรค, ขาวสารตางๆและภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร สวนในชวงหลังการเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณ
ตอประชาชนที่ชวยลงคะแนนเสียงใหไดเปนรัฐบาลพรอมกับภาพยกมือไหวของพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร 
                    2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคไทยรักไทย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ จากการศกึษา ซ่ึงมี
ระยะเวลาเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พบวา เนื้อหาและภาพประกอบในสวนตนๆของ
หนา เปนองคประกอบที่มกัไดรับการปรบัปรุง (Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงนั้นๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับขาวสารประจําวันหรือขาวสารการรณรงคหา
เสียง มักมกีารใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประกอบการนําเสนอ เพื่อใหเนื้อหาใน
สวนนั้นๆ ดูโดดเดนและเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหัวขอ ‘ขาวกองโฆษก’ มกัมีการใชภาพนิ่ง
ประกอบการนําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดเพียงเรื่องเดยีวในแตละวนั หรือในชวงสัปดาหสุดทายกอน
การเลือกตั้ง มีการใชภาพเคลื่อนไหวประกอบการนําเสนอขาวสาร การเดินทางหาเสียงในพื้นที่
ตางๆที่ทางพรรคใหความสําคัญ เชน กําหนดการเดินทางหาเสียงของขบวนรถไฟหมายเลข 9 จาก
จังหวดัอุบลราชธานี - นครราชศรีมา 
                    นอกจากนีย้ังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญรองลงมาอยางเปนระเบียบ เร่ิม
จากประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส.แบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช่ือ, กําหนดการหาเสยีง
เลือกตั้ง, นโยบายหาเสียง, การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา, การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง, แบบ
หนังสือแจงเหตุ, ขาวผูสมัครวันนี,้ ภาพการรณรงคหาเสียงของผูเสนอตัว, ผลงานรัฐบาล, รวม
บทความ, สารไทยรักไทย, บทสัมภาษณ, วดีีโอขาวและคาํปราศรัยหัวหนาพรรค  
                    3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคไทยรักไทยมีการรวมลิงค (Link) ของเนื้อหา
บางสวนจัดแสดงไวในรูปแบบของเมนูรูปภาพ (แนวนอน) 13 ลิงค เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
ชมเว็บไซตไดแก นายกทกัษณิคุยกับประชาชน, รวมคําปาฐกถาหัวหนาพรรค, ผลงานรัฐบาล, จาก
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ใจ 9+1 คนคุณภาพเพื่อชาวกทม., รวมวีดทีัศนผลงานพรรค, แนะนําหนังสือ, รวมคําปาฐกถาพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร, นักการเมืองหญิงทรท.ทําอะไรใหสังคม, วารสารกะทขิน, กลุมส.ส.หญิง, สายใจ
ไทยรักไทย, ไทยตําบลดอทคอมและสารไทยรักไทย 
                    รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูใน
ทุกหนาของเวบ็เพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชือ่ถือใหกับพรรค
และเว็บไซต เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกบัพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง 
ประกอบดวย ที่อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร (Fax) และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับ
ติดตอกับผูดูแลเว็บไซต spokesman@thairakthai.or.th นอกจากนี้ยงัมีสวนของการแสดงจํานวน
ตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) ที่ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงทายสุดบริเวณมุมขวาของหนา ซ่ึงถือ
เปนขอมูลในลําดับสุดทายที่ทางพรรคใหความสําคัญและตองการนําเสนอ 
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                    สําหรับพรรคประชาธิปตย การจัดลําดับความสําคญัขององคประกอบตางๆในหนา
โฮมเพจ สามารถแบงการพิจารณาออกเปนสวนประกอบหลักๆ 3 สวนไดดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ตัวอยางโฮมเพจของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย 
                     
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
                     

1) สวนหัวของหนา (Page Header)   
                    บริเวณสวนหวัของโฮมเพจพรรคประชาธิปตย เปนบริเวณขององคประกอบหลักทีจ่ะ
ปรากฏอยูในทุกหนาของเวบ็เพจ โดยเนนองคประกอบที่มีความสําคัญมากใหอยูในดานบนหรอื
ดานซายของหนา มีการใชสีสันที่หลากหลายและตวัอักษรขนาดใหญ เพื่อบงบอกถึงความสําคัญ
ขององคประกอบแตละชนิด  
                    โลโกพรรค (Logo) ช่ือพรรคและการแสดงจํานวนตัวเลขผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
เปนองคประกอบแรกที่จะไดเห็นเมื่อเร่ิมเขาสูเว็บไซต โดยเฉพาะโลโกพรรคที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงมุมบนดานซายของหนา ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เนื่องจากบรเิวณดังกลาวเปน
จุดเริ่มตนที่ผูเขาชมใหความสนใจ และจะมีผลตอการจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย 
                    เมนูหลัก (Link Menu) หรือหัวขอหลัก เปนองคประกอบสําคัญที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองลงมา มีลักษณะเปนทั้งเมนขูอความ (แนวนอน) อยูในดานบนและเมนูรูปภาพ 
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(แนวตั้ง) อยูในดานขาง ทั้งซายและขวาของหนาเว็บ ซ่ึงแตละหวัขอหลักสามารถลิงค (Link) 
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆภายในเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืนๆได เชน ในหวัขอหลัก 
‘ประวัตพิรรค’ สามารถลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาเกีย่วกับประวตัิการกอตั้งและบทบาททางการเมือง
ของพรรคในอดีตที่ผานมาได หรือในหวัขอหลัก ‘สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง’ สามารถ
ลิงคเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาที่ใหความรูเกีย่วกับระบบการเลือกตั้ง ภายในเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได  

2) สวนของเนื้อหา (Page Body) 
                    สวนของเนื้อหาบนหนาโฮมเพจของพรรคประชาธิปตย มีการใชสีสันที่โดดเดนและ
ตัวอักษรขนาดใหญกับหวัขอของเนื้อหาในแตละสวน โดยเนนเนื้อหาและภาพประกอบที่มี
ความสําคัญมากใหอยูในดานบนและดานซายของหนาอยางเปนระเบยีบ  
                    โฆษณา (Banner) เปนองคประกอบแรกในสวนของเนื้อหา ที่ถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงรองจากเมนูหลัก ถูกนํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาเดนๆ (Highlight) ตามชวงเวลาตางๆ
ของพรรค เชน ในชวงของการหาเสียงเลอืกตั้งเนื้อหาทีน่ําเสนอจะเกีย่วของกับ หมายเลขพรรค, โล
โกพรรค, ช่ือพรรค, คําขวัญ (Slogan), นโยบายหาเสยีงและภาพของสมาชิกพรรค สวนในชวงหลัง
การเลือกตั้ง เนื้อหาในบริเวณนีจ้ะนําเสนอเกีย่วกับการแสดงความขอบคุณตอประชาชนทีช่วย
ลงคะแนนเสียงให 
                    เนื้อหาและภาพประกอบ เปนองคประกอบในตําแหนงรองลงมาที่มักไดรับการ
ปรับปรุง(Update) ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในชวงนัน้ๆอยูเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาทีอ่ยู
ในสวนตนๆของหนามักมกีารใชภาพนิ่งประกอบการนาํเสนอ เพื่อใหเนื้อหาในสวนนั้นๆดูโดดเดน
และเปนที่สนใจของผูเขาชม เชน ในหวัขอ ‘ขาวเดนประเด็นรอน’ มักมีการใชภาพนิ่งประกอบการ
นําเสนอขาวสารที่เดนที่สุดในแตละวัน นอกจากนี้ยังมีสวนของเนื้อหาที่ถูกจดัลําดับความสาํคัญ
รองลงมาอยางเปนระเบยีบ ไดแก ขาวการเลือกตั้ง’ 48, รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรค
ประชาธิปตย, เก็บขาวมาเลาตอ, กิจกรรมประชาสัมพันธและสารประชาธิปตย 

3) สวนทายของหนา (Page Footer) 
                    สวนทายของหนาโฮมเพจ เปนบริเวณของการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเนื้อหา
และเว็บไซตของพรรค ถูกจัดวางใหอยูในบริเวณรองจากสวนของเนือ้หา (Page Body) จาก
การศึกษาพบวา สวนทายของหนาโฮมเพจพรรคประชาธิปตยมีการรวมลิงค (Link) เกีย่วกับเว็บไซต
ของสมาชิกพรรคประชาธิปตยทั้ง 10 ทานไดแก สายตรงนายชวน, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายกอรปศักดิ์ สภาวส,ุ นายสมเกียรติ ฉนัทวานิช, น.พ.ปรีชา มุสิกุล, 
นายสาธิต ปตเุตชะ, ดร.เสนยี สุวรรณด,ี ม.ล.อภิมงคล โสณกุลและดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศกัดิ์ 
รองลงมาเปนสวนของการนําเสนอขอมูลที่ใชในการติดตอกับพรรค ซ่ึงจะปรากฏอยูในทกุหนาของ
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เว็บเพจ ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรคและเว็บไซต 
เนื่องจากผูเขาชมสามารถใชติดตอกับพรรคเพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆไดโดยตรง ประกอบดวย ที่
อยูของพรรค, เบอรโทรศัพท และลิงค (Link) ของอีเมลสําหรับติดตอกับผูดูแลเว็บไซต 
webmaster@democrat.or.th  
                    โฮมเพจเปนสวนของเว็บไซตที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนสวนที่จะทําใหผูเขา
ชมตัดสินใจหรือเลือกวาจะเขาไปเยี่ยมชมหรือดูเนื้อหาบนเว็บไซตนั้นๆหรือไม หากการจัดรูปแบบ
ของโฮมเพจไมดึงดูดความสนใจเทาที่ควร ก็อาจทําใหผูเขาชมเปลี่ยนไปเขาชมเว็บไซตอ่ืนได 
เว็บไซตนัน้จึงอาจไมประสบความสําเร็จ    การวางหนา (Lay-out) หรือการจัดวางองคประกอบ
ตางๆลงในแตละบริเวณของโฮมเพจใหสวยงามและงายตอการใชงาน จึงเปนเสมือนการสรางความ
ประทับใจและดึงดดูใหผูเขาชมสนใจในเนื้อหาบนเว็บไซตของพรรคการเมืองนั้นได 
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                    1.2.4 โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 ในงานวิจยันี้ มีโครงสรางของ
เว็บไซตที่เหมอืนและแตกตางกัน  ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.2  โครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
 
องคประกอบของโครงสราง พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย 
การเชื่อมตอกนั 
- การเชื่อมโยงขอมูล (Links) 

 

/ 
 

 

/ 
 

การสื่อสารระหวางกัน 
- อีเมล 
- หมายเลขโทรศัพท 
- ที่อยูของพรรค 
- กระดานแสดงความคิดเหน็ 

 

/ 
/ 
/ 
- 

 

/ 
/ 
/        

/ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การลงทะเบยีนสมาชิก 
 

 

/ 
 

 

       / 

        

ทางเลือก 
- ภาษาอังกฤษ 

 

/ 

 
- 
 

ความสนุกสนาน 
- เพลง 

 

/ 

 
- 
 

                     
                    จากตารางที่ 4.2  พบวาเว็บไซตพรรคการเมืองไทยทั้ง 2 เวบ็ไซตมีองคประกอบของ
โครงสรางที่เหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังรายละเอียดตอไปนี ้
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                    การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวจิัยนี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” ซ่ึงไดแบงปฏิสัมพันธ (Interactivity) ออกเปน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. 
ความสนุกสนาน (Playfulness) 2. ทางเลือก (Choice) 3. การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 4. การ
เก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 5. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal 
Communication) 
                    จากโครงสรางของเว็บไซตพรรคการเมืองไทยดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาองคประกอบ
ของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ 
Ha and James ใน 5 มิติดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอกนั(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกนั 
(Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก 
(Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    เวบ็ไซตพรรคการเมืองไทยในงานวิจยันีใ้หความสําคัญกับปฏิสัมพันธ (Interactivity) ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร นั่นคือ ความสามารถในการมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกนั โดย
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอาจแบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ 
                    1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                    การเชื่อมโยงเปนมิติหนึ่งของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถ
ติดตอกับผูอ่ืนและขอมูลอ่ืนไดทั่วโลก  
                    จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย 
ไดนําเอาคณุลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยางเต็มที่ โดยมทีั้งลักษณะที่เปนขอความหลายมิต ิ
(Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงในลักษณะรปูภาพและตัวอักษร ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยงัขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของพรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได 
เชน ลิงคเชื่อมโยงไปยังเวบ็ไซตพันธมิตรหรือเว็บไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของพรรคไทยรัก
ไทย ไดแก เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม (http://www.thaitambon.com) ซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑโอทอปหรือสินคาของตําบลตางๆในเมืองไทย ถือเปนผลงานหนึ่งที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น 
และลิงคเชื่อมโยงของพรรคประชาธิปตย ไดแก เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(http://www.ect.go.th) ซ่ึงใหขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 
                    2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง           
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                    จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและทีอ่ยูของพรรค เปนชองทางการ
ส่ือสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย ไดเปดโอกาสใหผูเขาชมได
ส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค ซ่ึงอาจเปนการแนะนําติชมหรือแสดงความคิดเห็น  
                    การสื่อสารระหวางกันจะชวยใหผูสงสาร หรือผูจัดทําเวบ็ไซตเขาใจและทราบวาผูเขา
มาเยี่ยมชมเว็บไซตเปนคนกลุมใดบาง มีความตองการหรือสนใจในเรื่องใด อันจะเปนประโยชนตอ
การจัดทําและพัฒนาเนื้อหาเว็บไซตใหสอดคลองกับความตองการของผูเขาชมมากยิ่งขึ้น 
                    นอกจากการสื่อสารระหวางผูจัดทําเว็บไซตและผูเขาชมเวบ็ไซตแลว เว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย ยังไดทําชองทางการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูเขาชม ไดมีปฏิสัมพันธกับผูใช
อินเทอรเน็ตดวยกัน ไดแก การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board) หรือในหวัขอ 
‘เสียงประชาชน’ ซ่ึงเปนบรกิารสําหรับผูเขาชมที่สามารถเขามาตั้งกระทูถาม - ตอบ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นรอนตางๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได 
                    3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                    การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือดั้งเดมิ 
จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาไดวา การใชระบบการเปนสมาชิก 
(Membership) ของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยม
ชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ใหเกดิขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเนต็
นั่นเอง 
                    ระบบสมาชิกของเว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีการใหสิทธิพิเศษ สําหรับผู
ลงทะเบียนเปนสมาชิกของเว็บไซต โดยมีบริการเฉพาะสมาชิกซึ่งจะแตกตางกันไป เว็บไซตพรรค
ไทยรักไทยมีการใหบริการฟรีอีเมลแกสมาชิกหรือในหัวขอ ‘ไทยรักไทยอีเมล’ ซ่ึงถือวาเปนบริการ
ที่จะสงผลใหเกิดการกลับเขามายังเว็บไซตไดมาก เพราะหากผูใชอินเทอรเน็ตใชบริการอีเมลของ
เว็บไซตใดแลว ยอมจะตองกลับไปยังเว็บไซตนั้นๆ เพื่อใชบริการอีเมลอยูเสมอ สวนเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย มีบริการสงขาวสารแจงกําหนดการตางๆของพรรคผานทางอีเมลไปถึงสมาชิก         
                    4) ทางเลือก (Choice)  
                    เปนมิติหนึ่งในการปฏิสัมพันธระหวางผูจดัทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปดโอกาสใหผู
เขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศกึษาพบวา เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยมีการ
นําเสนอทางเลอืกในดานของภาษาใหกับผูเขาชม โดยอยูในหัวขอ ‘THAI RAK THAI PARTY 
POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคใน
รูปแบบของภาษาอังกฤษ สําหรับพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้  
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                    5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                    ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึ่ง ที่จะชวยดึงใหผูเขา
ชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษาพบวา 
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย มีการใชเสยีง ‘เพลง’ ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก 
(Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงในชวงกอนการเลือกตั้งและมี
เนื้อหาเกี่ยวกบัการขอบคุณตอการลงคะแนนเสียงในชวงหลังวันเลือกตั้ง ถือเปนเครื่องมือในการ
กระตุนความสนใจใหผูชมกลับเขามาชมเว็บไซต และเปนมิติหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูจดัทําและ
ผูเขาชมเว็บไซต ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
และพรรคประชาธิปตย 
                    จากแนวคิดในงานวิจัยของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ที่ไดเสนอรูปแบบของการ
นําเสนอ (appeals) ที่เรียกวา  แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง  ซ่ึงจําแนกออกเปน 5 รูปแบบ 
ไดแก 1) การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 2) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) 3)
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell) 4) การโจมตี (Attack) และ 5) 
การกลาวแกหรือการปกปองตนเอง (Defense) ในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดนํามาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหการนําเสนอขอมูลขาวสารในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตย  โดยไดใหคําจํากัดความของเนื้อหาของเว็บไซตในแตละประเด็น  ดังนี้ 

1. การใหขาวสารทางการเมือง (I n f o r m a t i o n)  เนื้อหาของเว็บไซตมีลักษณะเปน 
กลางและเนนใหความรูแกผูรับขาวสารในเรื่องการเมืองเปนหลัก 

2. การแนะนําวิธีการใชสิทธิ    (Instruction)   เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการใหขอมูลเกีย่ว      
กับวิธีการหรือขั้นตอนในการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางถูกตอง 

3. การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย (Persuasion หรือ Sell)  ซ่ึงเปนประเดน็ 
หลักในการหาเสียงของแตละพรรค  โดยเนื้อหาของเว็บไซตเปนการนําเสนอขายความคิดหรือ
โครงการที่แตละพรรคจะทํา  รูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกันในแตละพรรค ทั้งสํานวนโวหาร
และลักษณะการนําเสนอ  รวมทั้งอาจมีการยกตัวเลข อางสถิติ เปนตน รวมถึงการโฆษณาตัวผูสมัคร
หรือนําเสนอภาพลักษณของผูสมัครอันถือวาเปนหนึ่งในผลิตภัณฑทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองของตน 

4. การโจมตี (Attack)  โดยเนือ้หาของเว็บไซตเปนการกลาวหาหรือกลาวถึงในเชิงลบ 
ตอผูสมัครหรือพรรคฝายตรงขามทั้งทางตรงและทางออม โดยอาจไมจําเปนตองเปนคําหยาบคาย
เสมอไป  แตมีลักษณะที่ตองการทําลายความนาเชื่อถือหรือคะแนนนิยมของคูแขง 

5. การกลาวแก (D e f e n s e)  เนื้อหาของเวบ็ไซตเปนการกลาวแกขอกลาวหาหรือการ 
โจมตีจากผูสมัครหรือพรรคคูแขง หรือบุคคลอื่นๆ เชน ส่ือมวลชน  กระแสสังคม 
 
                    ทั้งนี้ จากการพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซตของแตละพรรคพบวา มีเนื้อหาหรือขอความ
ตรงกับลักษณะตางๆใน 5 ประเด็นดังกลาว รวมทั้งไดทําการเปรียบเทียบเนื้อหาเว็บไซตของแตละ
พรรคในแตละประเด็น ใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง พรอมทั้งยกตัวอยางเนื้อหาเหลานี้ให
เห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตตั้งแตวันที่ 
6 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
ปรากฎดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบแบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

 
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย แบบแผนของการรณรงคหาเสียง

เลือกต้ัง 
ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 
หลัง - - 18 100.0 18 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 

รวม 112 
(27.18) 

75.17 37 
(17.29) 

24.83 149 
(23.80) 

กอน 3 42.84 4 57.16 7 
หลัง 3 42.84 4 57.16 7 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 
 

6 
(1.46) 

42.84 8 
(3.73) 

57.16 14 
(2.24) 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 

(44.90) 
77.73 53 

(24.77) 
22.27 238 

(38.02) 
กอน 49 44.55 61 55.45 110 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 
(16.51) 

43.04 90 
(42.06) 

56.96 158 
(25.24) 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 
(9.95) 

61.19 26 
(12.15) 

38.81 67 
(10.70) 

รวม 412 
(100.0) 

65.82 214 
(100.0) 

34.18 626 
(100.0) 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (  ) แสดงถึงจํานวนรอยละ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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                    จากตารางที่ 4.3  พบวา  ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2548  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองในภาพรวมมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดย
เนื้อหาสวนใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 25.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด ลําดับที่สามคือ  ประเด็นการใหขาวสาร
ทางการเมืองจํานวน 149 คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแก
จํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  
ตามลําดับ   
                    ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาในแตละเว็บไซตพรรคการเมืองพบวา ในจํานวนเนื้อหาที่
นําเสนอทั้งหมด 626 เนื้อหานั้น เปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาในเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 214 
เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด หรือกลาวโดยสรุปไดวา การนําเสนอ
ขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางเว็บไซตนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหามากกวาพรรค
ประชาธิปตยในอัตราสวน 2 ตอ 1 โดยประมาณ   
                    ในประการตอมา เมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงผานเว็บไซต
ของแตละพรรคการเมือง ภายใตกรอบการวิเคราะหแบบแผนการปราศรัยหาเสียงตามแนวคิดของ
สมบัติ จันทรวงศ ดังกลาวขางตน พบวา พรรคไทยรักไทยทําการรณรงคหาเสียงโดยวิธีการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด จํานวน 185  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90  รองลงมา
เปนแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18  และแบบ
แผนการโจมตีเปนอันดับที่สาม  จํานวน  68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ  16.51  ในขณะที่พรรค
ประชาธิปตยใชแบบแผนการโจมตีมากที่สุด จํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 รองลงมาเปน
แบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย จํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 และ
อันดับที่สามไดแกแบบแผนการใหขาวสารทางการเมือง จํานวน 37  เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29     
                    ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาการรณรงคทางการเมืองผานเว็บไซตของ
แตละพรรคการเมือง ไดแสดงจํานวนและรอยละของเนื้อหาของเว็บไซตทั้ง 2 พรอมแยกทําการ
วิเคราะหในแตละประเด็น ตามลําดับการนําเสนอดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคไทยรักไทย 

กอน 112 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง - 

จํานวน 112 รวม 
รอยละ 27.18 
กอน 3 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 3 
จํานวน 6 รวม 
รอยละ 1.46 
กอน 159 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 26 
จํานวน 185 รวม 
รอยละ 44.90 
กอน 49 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 19 
จํานวน 68 รวม 
รอยละ 16.51 
กอน 27 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 14 
จํานวน 41 รวม 
รอยละ 9.95 

รวมทั้งส้ิน 412 
100.0 

                       
                    จากตารางที่ 4.4  เมื่อแยกพิจารณาเว็บไซตของแตละพรรคการเมือง  ในสวนของ
เว็บไซตของพรรคไทยรักไทย พบวา  มีเนื้อหาประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย
มากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 44.90 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ลําดับที่สามคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการ
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กลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 9.95 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ทั้งหมด  และประเด็นการแนะนําวิธีการใช สิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 1.46 ของ
จํานวนเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอทั้งหมด 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวา ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทาง
เว็บไซตนั้นพรรคไทยรักไทยไดมุงเนนไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายหรือโครงการอยางชัดเจน 
ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาดังกลาวมีสัดสวนสูงเกือบรอยละ 50 ของเนื้อหาเว็บไซตทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.5  แบบแผนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย 
                     ในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 

แบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง 

พรรคประชาธิปตย 

กอน 19 1.การใหขาวสารทางการเมือง 
(Information) หลัง 18 

จํานวน 37 รวม 
รอยละ 17.29 
กอน 4 2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ      

(Instruction) หลัง 4 
จํานวน 8 รวม 
รอยละ 3.73 
กอน 49 3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 

(Persuasion หรือ Sell) หลัง 4 
จํานวน 53 รวม 
รอยละ 24.7 
กอน 61 4.การโจมตี (Attack) 
หลัง 29 
จํานวน 90 รวม 
รอยละ 42.06 
กอน 18 5.การกลาวแก (Defense) 
หลัง 8 
จํานวน 26 รวม 
รอยละ 12.15 

รวม 214 
100.0 
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                    จากตารางที่ 4.5  จะเห็นไดวา  เว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการ
โจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.06 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตย
นําเสนอทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 24.77 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด ลําดับที่สามคือ 
ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 17.29 ของจํานวนเนื้อหาที่
พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15 
ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอย
ที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73 ของจํานวนเนื้อหาที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอทั้งหมด 
ตามลําดับ 
                    ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขางตนชี้ใหเห็นวาในสวนของพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปนพรรค
ฝายคานเดิมและเปนคูแขงสําคัญในการเลือกตั้งกับพรรคไทยรักไทย ซ่ึงอยูในฐานะรัฐบาลเดิมนั้น 
พรรคประชาธิปตยใชการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งที่เนนหนักไปในลักษณะการโจมตี หรือช้ีใหเห็น
ขอบกพรองของพรรคไทยรักไทย ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มีสัดสวนมากถึงรอยละ 42 ของ
เนื้อหาที่นําเสนอทั้งหมด                    
                    จากแบบแผนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานเว็บไซตของทั้ง 2 พรรคการเมือง  เมื่อ
แยกพิจารณาออกเปนแตละประเด็นตามกรอบการวิเคราะห มีรายละเอียดที่จะอธิบายดังนี้ 
 
1.  การใหขาวสารทางการเมอืง   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทัว่ไปทางการเมือง 
2)  การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
3)  กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
4)  การแจงวันเวลาในการไปเลอืกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.6  เปรียบเทียบแบบแผนของการใหขาวสารทางการเมืองผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 112 85.50 19 14.50 131 100.0 
หลัง - - 18 100.0 18 100.0 

1.การใหขาวสารทางการเมือง
(Information) 
 รวม 112 75.17 37 24.83 149 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.6  พบวา  เนื้อหาประเด็นดานใหขาวสารทางการเมืองมีจํานวน 149 
เนื้อหา แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 131  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 18 
เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 75.17 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย
จํานวน 37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.83  ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด
จํานวน 112 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
85.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปน
ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน จํานวน 85 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 75.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
ซ่ึงมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  รองลงมาเปน
ประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.21 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นในการ
แจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 0.90 ของจํานวนเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด                                        
 

 
 
 
ภาพที่ 4.5  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
            และออกพบปะประชาชน 

 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)                          
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                    จากภาพที่ 4.5  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็น การกําหนดการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งและออกพบปะประชาชนของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแจงใหทราบถึงวัน 
เวลา และสถานที่ในการลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
                    สวนเนื้อหาของเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยดานการใหขาวสารทางการเมือง
ทั้งหมดจํานวน 37 เนื้อหา  มีการเผยแพรเนื้อหาในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 19 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 14.50 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกจํานวน 18 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 100.0 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการ
เมืองในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากที่สุด
จํานวน 20 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 54.05 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตยทั้งหมดรองลงมาคือ ประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออก
พบปะประชาชน จํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
และการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้งจํานวนเทากันอยางละ 1 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 2.70 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด  ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยละ 50.34 
ของจํานวนเนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองทั้งหมด  แมวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมี
ในชวงกอนการเลือกตั้งเทานั้น  โดยเมื่อแบงออกเปนแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่เนื้อหาของ
พรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คือ การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการ
เมืองและกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน  สวนประเด็นการแจงวัน
เวลาการไปเลือกตั้งนั้น ทั้ง 2 พรรคการเมืองมีเนื้อหาเทากันจํานวน 1 เนื้อหา อยางไรก็ตาม ประเด็น
การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง เนื้อหาของพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 1 เนื้อหา ในขณะที่
ไมมีเนื้อหาของพรรคไทยรักไทยเลย ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  เนื้อหาดานการใหขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                        ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การใหขาวสารทางการเมือง (Information) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 26 23.21 20 54.05 
2.การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง - - 1 2.70 
3.กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 85 75.89 15 40.55 
4.การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 1 0.90 1 2.70 

รวม 112 100.00 37 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการใหขาวสารทางการเมืองในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   ดังนี้ 

1)  การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง อาทิเชน  
                  -  วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548  คณะผูบริหารพรรคประชาธิปตย นําโดย  นาย 
บัญญัติ บรรทัดฐาน หวัหนาพรรค  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และคณะ เดนิทางมาถึงยังสนามกฬีา
เวสน  2 เพื่อลงชื่อสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป    แบบบัญชีรายชื่อ  
จากนั้นเปนการจับสลากเพื่อเลือกหมายเลข ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดหมายเลข 4  โดยนายบัญญัต ิ 
บรรทัดฐานในฐานะหวัหนาพรรคเปนผูจับสลาก  
                    เปนการบรรยายถึงรายละเอียดของเหตุการณทั่วไปของพรรค ซ่ึงมีลักษณะเปนกลาง 
โดยกลาวถึงเหตุการณในวนัลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ                      
       - วันที่ 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยไดมีการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2548 ของพรรคประชาธิปตย โดยมีวาระสําคัญ คือ การเลือก
หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค  พรอมดวยคณะกรรมการบริหารพรรคแทนชุดเกาที่ประกาศ
ลาออกไปกอนหนานี้  ซ่ึงในที่ประชุมไดมีมติกําหนดใหจัดการประชมุใหญในวันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2548 และกําหนดโรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ     
                    เปนการแจงถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญของพรรค เพื่อเลือกหัวหนา
พรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม                  

2) การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง อาทิเชน 
                     -   วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตย ไดแถลงถึงคุณสมบัติของ ส.ส. ระบบเขตวา “ทางพรรคไดพิจารณาผูสมัคร ส.ส. แบบ
แบงเขตเลือกตั้งโดยคํานึงถึงคุณสมบัติหลัก 4 ประการ คือ 1. มีความรูความสามารถ ทั้งที่เกิดจาก

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    84 

การศึกษาในระบบและการศึกษาที่ เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน  2.  มีอุดมการณในระบอบ
ประชาธิปไตย  ไมฝกใฝวิธีการหรือแนวคิดเชิงเผด็จการหรือรวบอํานาจแบบผูกขาด 3. เขาใจใน
อุดมการณ แนวทางและปรัชญาการดําเนินงานของพรรคประชาธิปตย 4. มีความผูกผันฉันพี่นองใน
เขตเลือกตั้งนั้นๆ...”   เปนการบรรยายถึงเกณฑในการพิจารณาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบง
เขตของพรรค วาจะตองมีคุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ 

3) กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและออกพบปะประชาชน 
                        - วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงกําหนดการปราศรัยใหญ ณ ลานพระบรม
รูปทรงมา โดยมีการบอกถึงวัน เวลา และสถานที่  ในการเริ่มปราศรัยหาเสียงของพรรคอยางละเอียด 
 

 
 

ภาพที่ 4.6  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการกําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
                   และออกพบปะประชาชน 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
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4) การแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
                     -  วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ไดมีการแจงถึงวัน เวลาในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดย
ใชขอความวา “6 กุมภาพันธ 08.00-15.00 น. ไปใชสิทธิเลือกผูแทนฯของเรา”  
 

 
  

ภาพที่ 4.7  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการแจงวันเวลาในการไปเลือกตั้ง 
 
ที่มา: จากเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 

 
2.  การแนะนําวิธีการใชสิทธิ   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา 
2)  การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 
ตารางที่ 4.8  เปรียบเทียบแบบแผนของการแนะนําวิธีการใชสิทธิผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 3 42.86 4 57.14 7 100.0 
หลัง 3 42.86 4 57.14 7 100.0 

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ     
(Instruction) 

รวม 6 42.86 8 57.14 14 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.8  พบวา  เนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิมีทั้งหมดจํานวน 14 
เนื้อหา  แบงออกเปนการเผยแพรเนื้อหาทั้งในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง โดยมีจํานวนเทากันคือ 
7 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 42.86 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิ ธีการใชสิทธิทั้งหมด   และเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตยจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 57.14 ของจํานวนเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใช
สิทธิทั้งหมด 
                    การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา และการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใช
สิทธิเลือกตั้ง  เปนการแสดงถึงลําดับขั้นตอนที่ถูกตองในการไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาและการ
แจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    โดยเนื้อหาการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้งสองพรรคการเมืองไมแตกตางกันมากนัก  
เนื่องจากมีเนื้อหาเฉพาะหนาหลักของเว็บไซตเทานั้นและมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บเพจอื่น เชน 
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    เปนตน 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการแนะนําวิธีการใชสิทธิของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็น
ไดวา ไมคอยมีความแตกตางกันมากนักทั้งประเด็นการแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา
และประเด็นการแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
3.  การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

 
ตารางที่ 4.9  เปรียบเทียบแบบแผนของการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายผานทางเว็บไซต 
                     ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลังการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 159 76.44 49 23.56 208 100.0 
หลัง 26 86.67 4 13.33 30 100.0 

3.การจูงใจดวยการขายโครงการ
และนโยบาย 
(Persuasion หรือ Sell) รวม 185 77.73 53 22.27 238 100.0 
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                    จากตารางที่ 4.9  พบวา  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมี
ทั้งหมดจํานวน 238 เนื้อหา  แบงออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 208  เนื้อหา และชวงหลังการ
เลือกตั้ง 30 เนื้อหา  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
77.73  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด และเนื้อหาของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 53 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.27  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 185 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 159 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 76.44  ของจํานวนเนื้อหาดาน
การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวง
หลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 86.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวย
การขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการ
โฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 134 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 72.43 
ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 
รองลงมาคือประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหจํานวน 34 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 18.38 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 7.57 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทย
รักไทยทั้งหมด และการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.62 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทย
ทั้งหมด  ตามลําดับ  
                    จากเนื้อหาของเว็บไซต พรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 53 เนื้อหา เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 23.56 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
จูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลัง
การเลือกตั้งจํานวน 4 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 13.33  ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขาย
โครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง โดยเปนประเด็นการโฆษณา
ผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรคมากที่สุดจํานวน 34 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 64.15 ของ
จํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด 
รองลงมาคือ ประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียงและประเด็นการ
โฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา ซ่ึงมีจํานวนเทากันคือ 9 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.98 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด และประเด็นการโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมานอยที่สุดจํานวน 1 เนื้อหา คิดเปนรอย
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ละ 1.89 ของจํานวนเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด  ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของทั้ง 2 พรรค
การเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปน
รอยละ 55.46  โดยทั้ง 2 พรรคการเมือง ใหความสนใจในเนื้อหาประเด็นการโฆษณาผูสมัครใน
พรรคและภาพลักษณของพรรคเปนอันดับแรก  และใหความสนใจในประเด็นการโฆษณาผลงาน
ของพรรคที่ผานมาเปนอันดับสุดทายเชนกัน สวนอีก 2 ประเด็น ไดแก การโฆษณาเสียงเฉพาะ
กลุมเปาหมาย/ฐานเสียง และการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําใหนั้น พรรคไทย
รักไทยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ตางกัน โดยมีเนื้อหาประเด็นการโฆษณาโครงการหรือนโยบายของ
พรรคที่จะทําใหมากกวาประเด็นการโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง ในขณะที่
พรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาใน 2 ประเด็นนี้ในจํานวนเทากัน ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  เนื้อหาดานการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายของพรรคไทยรักไทยและ 
                พรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 134 72.43 34 64.15 
2.การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 14 7.57 9 16.98 
3.การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 34 18.38 9 16.98 
4.การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 3 1.62 1 1.89 

รวม 185 100.00 53 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละประเดน็ของ
เว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี ้

1) การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค อาทิเชน 
                        -  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 นายประชา  มาลีนนท  ไดกลาววา  “มั่นใจวาพรรค
ไทยรักไทยนาจะได ส.ส. ลําปางทั้งจังหวัด  เพราะมีนักการเมืองอาวุโสถึง 3 คน คอยดูแลพื้นที่ จึง
ไมนาเปนหวง... และจากการทําโพลลาสุดของพรรคปรากฏวา  คะแนนสูงสุด  โดยผูสมัครของเรามี
คะแนนนําอยู หากยังเปนอยางนี้ตอไป  เรามีโอกาสชนะสูง”   
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายยุรนันทน  ภมรมนตรี  วาที่ผูสมัคร ส.ส. เขตดิน
แดง  พรรคไทยรักไทยใหสัมภาษณถึงการเลือกตั้งซอม ส.ก. ดินแดง  ที่นางอนงค  เพชรทัต  
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ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยชนะคูแขงจากพรรคประชาธิปตยกวา 5,000 คะแนนวา “ตองขอบคุณ
ทุกคะแนน ที่เลือกนางอนงค  ซ่ึงคะแนนที่ไดสวนหนึ่งมาจากความมุงมั่นของนางอนงค  และมา
จากฐานเสียงเดิมของนายชูพงษ  เพชรทัต ส.ก. ดังนั้นคงตองขอขอบคุณประชาชนแทนนางอนงค
ดวย”    เปนการแสดงถึงคุณสมบัติของผูสมัครในพรรคที่มีเหนือคูแขง 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.8  ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                    พรรค 
 
ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 

 
                    จากภาพที่ 11 แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคไทยรักไทย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครอยาง
ละเอียด ประกอบดวย รูปถาย รายช่ือ ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ฯ 

2)  การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
                 - วนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี  หัวหนา 
พรรคไทยรักไทย เดินทางไปชวยลูกพรรคหาเสียงที่ จ.เชียงใหม  และใหสัมภาษณวา  ในการหา
เสียงชวงโคงสุดทาย  พรรคไทยรักไทยไมไดปรับกลยุทธใหม  เพียงแตพยายามตรงึพื้นที่ไวไมให
ประชาชนเปลีย่นใจ  สวนทีเ่ชียงใหม  ตนจะไปชวยลูกพรรคหาเสียง  ก็ตั้งความหวงัวาจะได ส.ส. 
ทั้งจังหวดัโดยทั่วไปในสวนของภาคเหนือ  ลูกพรรคไทยรักไทยทุกคนไดเปรียบกวาพรรคอืน่ๆ  

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    90 

3)  การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2548  ..นายจกัรภพ  เพ็ญแข  กลาววา “พี่นอง 
ส่ือมวลชนครับ  ผมอยากจะเสริมสักนิดวา  เหตุที่นายกฯ และพรรคไทยรักไทย  มีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องการเสริมสรางทางดานเด็กและเยาวชน  เพราะเราทราบดีวาสังคมตองมี 2 ดาน ใน 4 ปแรกท่ี
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําไดรับความไววางใจจากประชาชนนั้น  เปนการซอมสิ่งที่เปน
สวนฐาน  สวนบกพรองของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของวัตถุ  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  ทําใหมี
การรวมกลุมจัดระบบตางๆ มากขึ้น  พูดงายๆ คือ วัตถุดีแลว  แตใน 4 ปตอไป  ก็เปนเรื่องของจิตใจ
ที่สําคัญ ก็คือ จิตใจของสังคม ที่พาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเรามักจะพูดกัน พูดทุกรัฐบาลวาเด็กและ
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ  แตคราวนี้เปนครั้งแรกที่เราจะไดกระทําตามคําพูดนั้นจริงๆ ดวยการที่
ประกาศวา  แลวเด็กจะเปนอนาคตไดอยางไร  ในโลกที่มีความสับสนวุนวาน  ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ในโลกซึ่งมีส่ิงที่คอยเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็ก เชน ยาเสพติด  
สารเสพติด  เร่ืองของกามารมณ  เร่ืองความรุนแรงตางๆ เหลานี้  แนวนโยบายทั้งหมดที่ ดร. สิริกร  
ไดกรุณาชี้แจงมา ส่ิงสําคัญที่ผมอยากจะขอเสริม  เปนเพียงสวนหนึ่งของกรอบนโยบายทั้งหมด  แต
เปนสิ่งที่สําคัญและเราภูมิใจมาก  ก็คือ อุทยานแหงการเรียนรู...” 
                 -  และในวันเดียวกันนั้น  ดานนางสิริกร  มณีรินทร  ประธานคณะทํางาน 
ดานเด็กและเยาวชน  พรรคไทยรักไทย  พรอมคณะ  รวมแถลงถึงนโยบายดานเด็กและเยาวชนวา  
พรรคไดแบงนโยบายออกเปน 3 ดาน คือ 1) การสรางสังคมปลอดภัย  ผานการผลักดันกฎหมาย
ตอตานอบายมุข  ขจัดยาเสพติดและความรุนแรง  การจัดโซนนิ่งสถานศึกษาไมใหมีแหลงอบายมุข
และสรางความเขมแข็งและอบอุนในครอบครัวโดยรณรงคใหทุกวันอาทิตยเปนวันครอบครัว 2) 
สรางสังคมโอกาส  โดยจะมีการจัดทุนกูยืมใหกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ตั้งแต ปวช. จนถึง
อุดมศึกษา  และใชคืนเมื่อเรียนจนมีงานทํา  จัดตั้งกองทุนเพื่อสําหรับเด็ก  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรค  และเปลี่ยนสถานพินิจใหเปนสถานศึกษาพิเศษเพื่อใหโอกาสแกเยาวชนที่เคยกระทําผิด  
และ 3) การสรางสังคมปญญาและคุณธรรม  โดยพัฒนาคุณภาพเด็กไทยตั้งแตแรกเกิดดวยคาราวาน
สรางเด็กและถุงของขวัญพัฒนาสติปญญาเด็กไทยตามพัฒนาการของสมอง  พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามความถนัด  สงเสริมแหลงเรียนรู ลานกีฬา และพื้นที่ แสดงออกทางความคิดที่
สรางสรรค  เชน การจัดอุทยานการเรียนรู  เปนตน  สงเสริมกิจกรรมและสื่อที่สงเสริมทาง
วัฒนธรรม  โดยมีรูปแบบที่โดนใจเด็กและเยาวชน 
                 -  วันที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2 5 4 8 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  กลาววา “ชวงโคง 
สุดทายกอนการเลือกตั้งภาค กทม. ไดจัดสื่อนโยบายออกมา 2 ดาน คือ 1. ปายหาเสียง  กรุงเทพ
แข็งแรง  โดยเปนการสรางความสุขใหกับคน กทม. 6 ดาน คือ สวนสุขภาพ สังคมปลอดอบายมุข 
โรงเรียนดีๆ ใกลบาน รถไฟฟา 10 เสนทาง  ความสุขของผูสูงอายุ และสุขภาพแข็งแรงครอบครัว
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อบอุน  และ 2. การแจกเสนทางรถไฟฟาที่ครอบคลุมทั้ง กทม. 10 เสนทาง โดยใชคําวา “รถไฟฟา
ผานที่นี้” ภายใตงบประมาณ 5 แสนลานบาท” 
                    - และในชวงหลังการเลือกตั้งคือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ  กลาววา  “กรอบนโยบายของรัฐบาลในอีก 4 ป ขางหนา จะมีจุดเนนที่สําคัญคือ 1) การแกไข
ปญหาความยากจน  ซ่ึงถือเปนเรื่องที่รัฐบาลจะใหความสําคัญมากที่สุด 2) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ใหมีความทันสมัย  และการปรับเปลี่ยนประเทศใหสามารถรองรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  ทั้งเรื่องการคาเสรี  การกดดันใหมีการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม และวิทยาการสมัยใหมที่พัฒนาอยางตอเนื่อง  3) การวางตําแหนงของประเทศไทยใน
เวทีการคาโลก ….” 

4)  การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา  อาทิเชน 
                 - วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ กลาววา “ประวัติศาสตรดาน 
การเมืองถือเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีกติกาที่ใชในการเลือกตั้ง และรัฐบาลนี้เปน
รัฐบาลชุดแรกที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองพรรคเดียวเกินกึ่งหนึ่งของสภาทําใหเกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองเปนอยางมาก  ทําใหการทํางานเต็มที่สามารถเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เปนประโยชน  
นายกฯ ใชภาวะความเปนผูนําไดเต็มที่  ประวัติศาสตรดานการปกครอง รัฐบาลทําสําเร็จเมื่อ 2 ป ที่
ผานมา โดยการปรับโครงสราง กระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ  นําหนวยงานที่มีความสัมพันธและ
เกี่ยวพันกันมารวมกลุม  เพื่อใหการทํางานเปนองครวมมากกวาแยกสวน  ประวัติศาสตรดาน
เศรษฐกิจที่ไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดดานเศรษฐกิจจากเดิมเนนเรื่องการสงออกและการทองเที่ยว  แต
รัฐบาลนี้ เห็นวา   แนวทางนี้ไม สําคัญและโดดเดนพอ   จึง เพิ่มอีกแนวทางคือ  เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก  คือ เศรษฐกิจแบบรากหญาที่เกี่ยวของกับคนจนคนชนบท  
ซ่ึงคนเหลานี้เปนประชากรสวนใหญของประเทศ  แตเราใชพลังของคนเหลานี้นอย  รัฐบาลจึงให
โอกาสฟนขึ้นมา...” เปนตน 
                 -  เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  กลาววา “...พี่นองครับ  ที ่
ผานมา  รัฐบาลไดทํางานแกปญหาเศรษฐกิจมาก  พี่นองก็เห็นไดชัด  4 ปที่ผานมา รัฐบาลไดสราง
งานขึ้นถึง 4 ลานแปดแสน  รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นถึง 30% เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นอีก 
1.7 ลานลาน  จากเดิมที่ผมเขามาเพียง 4.8  พี่นองที่เคารพครับ  เรามีตัวเลขสงออกเพิ่มขึ้น คือ ขาย
ของเกงขึ้นอีก 1 ลานลานบาท จาก 4 ป ที่ผานมา  ดัชนีตลาดหลักทรัพยวันที่ผมเขาอยู 296 วันนี้อยูที่ 
717 ขึ้นมา 420 ...” 
                     

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    92 

                    สําหรับตัวอยางของเนื้อหาในการจูงใจดวยการขายโครงการ และนโยบายในแตละ
ประเด็นของเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตย   มีดังนี ้

1) การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง อาทิเชน 
- วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ประธานคณะทํางาน 

กลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  พรรคประชาธิปตย  กลาววา  ขณะนี้มีผูสนใจเขารวมวางนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจกับพรรคประชาธิปตยเปนจํานวนมาก     ทั้งนักธุรกิจรวมถึงอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ อีกกวา 20 คน  เนื่องจากเกรงวารัฐบาลจะมีอํานาจเกินไป 

2) การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทํา  อาทิเชน 
                     -  วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจริุนทร  กลาวในการปราศรยัวา “อยากให 
ประชาชนเลือก ส.ส. โดยการคํานึงถึงการถวงดุลในสภา  เพื่อใหมีฝายคานที่เขมแข็งตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีได  โดยยึดยุทธศาสตร 201 เสียง และตองการชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการมีรัฐบาลที่
เขมแข็งเกินไปจนกลายเปนเผด็จการรัฐสภา  และมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นตลอด 4 ป ภายใต
การบริหารของพรรคไทยรักไทย...” 
                    -  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  การเสวนา “เศรษฐกิจไทย หลังการเลือกตั้ง”   นํา 
โดย นายไตรรงค  สุวรรณคีรี  ในฐานะคณะทํางานกลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ  โดยมีนายอัมรินทร  
คอมันตร  นักธุรกิจการเดินเรือทะเล  และนายประชัย  เล่ียวไพรัตน  เขารวมเสวนาดวยในครั้งนี้  
ประเด็นที่นาสนใจในการเสวนา คือ แนวคิด และทัศนคติของนายอัมรินทร  คอมันตร  ที่ตรงกับ
แนวนโยบายของพรรคประชาธิปตย  ไมวาจะเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเกษตรกรที่จะลางหนี้  เพิ่ม
และกระจายรายไดอยางทั่วถึงใหเกษตรกรไทย  โดยการออกกฎหมายรับผิดชอบหนี้ที่เกิดจากความ
ลมเหลว  จากการดําเนินนโยบายของรัฐ  การทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน  เพื่อลางหนี้  การเพิ่ม
การจางงานในชนบท  เปนตน  ในสวนของการลงนามทําขอตกลงเขตการคาเสรี  หรือ เอฟทีเอกับ
จีน ที่สงผลใหผักผลไมของเกษตรกรชาวไทยขายไมออก  เนื่องจากมีการนําเขาจากจีนในราคาถูก
กวา  นายอัมรินทร  เห็นดวยที่วาถาพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลจะยกเลิกแกไขหามไมใหนําผัก  
ผลไมที่จะสรางผลกระทบใหคนในชาติเขามาในไทย  โดยการทบทวนขอตกลงเอฟทีเอทั้งหมด 
และนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภานั้นเปนเรื่องที่ถูกตอง และควรดําเนินการอยางเรงดวน...” 

3) การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา อาทิเชน 
- วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายอาคม  เองฉวน  ผูสมัคร ส.ส. กระบี่ เขต 1  

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเปดเผยวา  ไดจัดทําเอกสารแผนพับเรื่องพรรค
ประชาธิปตยกับการพัฒนายางพารา  เพื่อใหความรูดานการพัฒนายางพาราในรอบ 100 กวาป  จะทํา
ใหไทยเปนผูนําการผลิตยางอันดับ 1 ของโลก  โดยกลาววา  ป 2547 ไทยสงออกยางอันดับ 1 ของ
โลก ปริมาณ 2.7 ลานตัน  โดยจีนนําเขา 7.5 แสนตัน มาเลเซีย 6 แสนตัน ญี่ปุน 5.4 แสนตัน และ
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คาดวาป 2548 ไทยจะสงออกยาง 3 ลานตัน  โดยราคาจะปรับตัวระหวางกิโลกรัม 45-48 บาท  ทั้งนี้
ตองเรงทํานิคมอุตสาหกรรมยางพาราใหเสร็จสมบูรณ  บทบาทของบริษัทรวมมือยาง  3 ประเทศ  
และบทบาทตลาดสินคาเกษตรลวงหนาที่ซ้ือขายยางแผนรมควันใหมีความสําคัญของโลกและการ
จัดตั้งการยางแหงประเทศไทยใหแลวเสร็จภายในป 2548 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.9   ตัวอยางเนื้อหาบนเว็บไซตในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของ 
                     พรรค 

ที่มา:  จากเวบ็ไซตของพรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
 

                    จากภาพที่ 4.9  แสดงตัวอยางของเนื้อหาในประเด็นการโฆษณาผูสมัครในพรรคและ
ภาพลักษณของพรรคในเว็บไซตพรรคประชาธิปตย พบวา มีการแสดงคุณสมบัติของผูสมัครภายใน
พรรคอยางละเอียด โดยรายชื่อของผูสมัครจะสามารถลิงคตอไปยังภาพถาย ประวัติการศึกษาและ
ประสบการณทํางานของผูสมัครรับเลือกตั้งได  
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4.  การโจมตี   
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง 
2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบแบบแผนของการโจมตีผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 49 44.55 61 55.45 110 100.0 
หลัง 19 39.58 29 60.42 48 100.0 

4.การโจมตี (Attack) 

รวม 68 43.04 90 56.96 158 100.0 

 
                    จากตารางที่ 4.11  พบวา  เนื้อหาดานการโจมตีมีทั้งหมดจํานวน 158 เนื้อหา  แบง
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 110  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 48 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 43.04 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การโจมตีทั้งหมด  และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 90 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
56.96 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยทั้งหมดจํานวน 68 เนื้อหา  เปนเนื้อหาที่มีการ
เผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 49 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 44.55 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกเลือกตั้งจํานวน 19 เนือ้หา 
คิดเปนรอยละ 39.58  ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 39 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
57.35 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 22.06 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด ประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 11 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
16.18 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และประเด็นการโจมตี
คุณสมบัติของผูสมัครจํานวน 3 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 4.41 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของ
พรรคไทยรักไทยทั้งหมด ตามลําดับ  
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                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยทั้งหมดจํานวน 90 เนื้อหา   เปนเนื้อหาที่มี
การเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 61 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 55.45 ของจํานวนเนื้อหาดานการ
โจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 29 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 60.42 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการ
เลือกตั้งโดยเปนประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคมากที่สุดจํานวน 65 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 72.22 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
โจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 15 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตี
ของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด และประเด็นการโจมตีนโยบายหาเสียงจํานวน 10 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 11.11 ของจํานวนเนื้อหาดานการโจมตีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ   
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหาของ
พรรคประชาธิปตยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคไทยรักไทย คิดเปนรอยละ 13.92 โดยเนื้อหาของทั้ง 2 
พรรคการเมืองมุงประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรคเปนสวนใหญ รองลงมาคือ การโจมตี
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีจํานวนเทากัน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาการโจมตีนโยบายหาเสียงในจํานวน
ที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงถือวาทั้ง 2 พรรค ใชเนื้อหาในการโจมตีคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม พรรค
ประชาธิปตยไมมีเนื้อหาในประเด็นการโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร ในขณะที่พรรคไทยรักไทยเอง
มีเนื้อหาเพียงจํานวนเล็กนอย ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  เนื้อหาดานการโจมตีของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การโจมตี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การโจมตีนโยบายการหาเสียง 11 16.18 10 11.11 
2.การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 3 4.41 -  
3.การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 39 57.35 65 72.22 
4.การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 15 22.06 15 16.67 

รวม 68 100.0 90 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการโจมตีในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย   ดังนี้ 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึง  กรณีพรรคประชาธิปตยออกแคมเปญ 201 เสียงวา  “การแขงขันทางการเมืองแตละ
พรรคตองบอกประชาชนใหชัดเจนวาจะนําเสนออะไรใหประชาชนแมเสนอตัวเปนฝายคานก็ตาม..” 
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                 -  วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ  โฆษกพรรคไทยรัก 
ไทย กลาววา “ทั้งนี้เชื่อวาแคมเปญของพรรคประชาธิปตย  201 เสียง เพื่อตรวจสอบนั้น ไมใช
ประเด็นที่ประชาชนสนใจ  เพราะประชาชนสนใจเรื่องปากทองมากกวา  แคมเปญดังกลาวจึงเปน
เพียงเกมการเมือง  หรือวาระทางการเมืองไมใชเพื่อบานเมือง” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  แกนนําพรรคไทยรกั 
ไทย กลาววา  “มาตรการ 201 เสียงของพรรคประชาธิปตยบรรลุผลไดยาก และที่มีการเสนอ
มาตรการรายวัน  แสดงถึงความสับสนในตัวเอง  นาจะจัดระเบียบตัวเองกอน  ที่ผานมาพรรค
ประชาธิปตยมีชองทางและตรวจสอบรัฐบาลหลายครั้ง แตไมเคยเปนผล  ดังนั้น  การขอ 201 เสียง 
เพื่อตรวจสอบรัฐบาลไดเปนขออางมากกวา” 

2)  การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร อาทิเชน 
                 - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548  นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน   ผูสมัคร ส.ส. สุราษฎรธานี   
เขต 1 พรรคไทยรักไทย  กลาววา  คุณสมบัติของนายโกเมศ  ขวัญเมือง  ผูสมัครของพรรค
ประชาธิปตย   ที่มีขอมูลอยูในเว็บไซตของ กกต. วา เปนผูที่เสียสิทธิ์  เกรงวา  กกต. ในทองถ่ิน
อาจจะเขาชวยเหลือ  เพราะวา นายชูศักดิ์  เอกเพชร  ประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.สุราษฎรธานี  กับ
นายโกเมศ  เคยเปนกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  ตนเองจึงไดยื่นหนังสือไป
ยัง กกต. กลางใหตรวจสอบมายัง กกต. จังหวัดอีกครั้งวา  เปนการชวยเหลือกันหรือไม  และควรนํา
หลักฐานออกมาแสดงใหประชาชนเห็นดวย 

3)  การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่14  มกราคม พ.ศ. 2548 พ.ต.ท. ทักษณิ กลาววา “คูแขงของพรรคในภาค 
กลางคือพรรคชาติไทย  แมวาผมจะอยูถนนเดียวกันกับนายบรรหาร  (ศิลปะอาชา) คือ จรัญสนิท
วงศ  และแมวาผมกับนายบรรหารจะสนิทกันมาก  ผมก็ตองเชียร ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย  จะไป
เชียร ส.ส. ของพรรคชาติไทยคงไมถนัด  เพราะ ส.ส. ไทยรักไทยผมสั่งไดถนัดกวา  ...และผมยิ่ง
ทํางานยิ่งรูสึกวาตัวเองหนุมขึ้น  เพราะไดพลังจากประชาชนเปนกําลัง  และอยางนอยผมก็หนุมกวา
นายบรรหาร หัวหนาพรรคชาติไทย  เอาแคความหนุมก็ชนะแลว  ยังไมนับความหลอ  ไมนับความ
สูงอีกตางหาก” 
                 -  และในวนัเดียวกันนั้น  นายปองพล  อดิเรกสาร  ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรค 
ไทยรักไทย กลาววา “... ถึงเวลาแลวที่สุพรรณบุรี ตองเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เพราะที่ผานมาทุก
คนมองเห็นภาพแลววา  การเมืองที่ผูกขาดไดไปสรางความมั่งคั่งใหคนกลุมหนึ่ง  ลามไปถึงการเขา
ไปสรางฐานอํานาจครอบงําวงการราชการ  ถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคที่มากมายสวยงาม
ในสุพรรณบุรีลวนเปนเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งสิ้น  ทุกโครงการเกิดตามแผนพัฒนา
แหงชาติตามกระบวนการของรัฐบาลอยูแลว  แตส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมีผูฉกฉวยโอกาสนําเอาไปหา
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ความดีความชอบวาเปนโครงการของกลุมตนเอง  ตักตวงผลประโยชนในโครงการยังไมพอ  ยัง
สรางคานิยมใหประชาชนสําคัญผิดวาตองเปนหนี้บุญคุณเสียอีก   สรุปแลวผมวาระบบ
สาธารณูปโภคที่ผุดขึ้นในสุพรรณบุรีราวดอกเห็น  ไมไดสรางความอยูดีกินดีขึ้นกับคนสุพรรณบุรี
เทาใดนัก  เพราะภาพรวมสวนใหญยังไมคอยพอกินเหมือนเดิม  จะไดเพียงความสะดวกสบายเล็กๆ 
นอยๆ จากโครงการเทานั้น  เพราะความร่ํารวยไปตกกับผูมีอํานาจและผูรับเหมาอยางสิ้นเชิง” 
                 -  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษณิ  เดินทางไปเปดปราศรัยยอยที่ 
ลานอเนกประสงค  ตลาดหมูบานธนสิน  เขตบึงกุม กลาววา “พรรคไทยรักไทยมีความชัดเจนในตัว
หัวหนาพรรค  ตางจากพรรคอื่นที่ยังไมรูวาใครเปนหัวหนากันแน เชน ประชาธิปตยถาถูกกฎหมายก็
คือ นายบัญญัติ  แตถาลงใตก็เปนนายชวน หลีกภัย  หากหาเสียงใน กทม. ก็จะชูประเภทหลอๆ คือ 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  สวนพรรคชาติไทยหลายคนหลงคิดวาหัวหนาพรรคคือ  นายชูวิทย  กมล
วิศิษฎ  สวนพรรคมหาชนเห็นนายอเนก  เหลาธรรมทัศน  ชูกําปนขวา  พล.ต. สนั่น  ขจรประศาสน 
ชูกําปนซาย  วันดีคืนดี  ทั้งคูดอดไปชนไวนกับนายวัฒนา  อัศวเหม  อยางนี้ใครเปนหัวหนาพรรค
กันแน” 
                 -  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุธรรม  แสงประทุม  กลาววา “เปนยุทธการ 
ขมขวัญของพรรคประชาธิปตย   โดยเอาขาราชการประจํามาเปนเหยื่อในการโจมตีคูแขง  เปนการ
ขมขูขาราชการใหกลัวรวมทั้งใหประชาชนตื่นตกใจ  ซ่ึงเปนนิสัยของฝายคานไปแลว  แตพรรคไทย
รักไทยไมเคยกลัว  วันนี้พรรคประชาธิปตยเลนบทยักษ  แตเปนยักษที่ไมมีกระบองขมขูใหกลัว  แต
หลักฐานไมมี  ซ่ึงนายเนวินไดช้ีแจงไปแลววา  เรื่องนี้ไมมีอะไร เปนการพูดคุยตามหนาที่เทานั้น  
การที่พรรคประชาธิปตยออกมาระบุวามีหลักฐานนั้น ไมเปนจริง  เพราะอาจเปนหลักฐานชิ้น
เดียวกับวีซีดีตากใบที่นายธานินทร  ใจสมุทร  นําไปแจกใหกับชาวบานตอนหาเสียงซึ่งผลออกมา
เปนสิ่งผิดกฎหมาย  เพราะพวกนี้เปนพวกที่สะสมของผิดกฎหมายอยูแลว  ดังนั้น  หลักฐานก็คงเปน
หลักฐานเท็จดวย  วันนี้พรรคประชาธิปตยสูญเสียการทรงตัว  เพราะน้ําในหูไมเทากัน” 

4)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาทิเชน 
 -  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548  นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ   โฆษกพรรคไทยรัก 

ไทย กลาววา  จากการเลือกตั้งลวงหนา   พบวามีปญหาไมชอบมาพากลใน 2-3 เขต เชน เขตคันนา
ยาว และสะพานสูง  เกรงวาหากเก็บหีบเลือกตั้งไวที่สํานักงานเขต  อาจเกิดปญหาได  ขอเสนอ
เปลี่ยนสถานที่เก็บมาไวที่สถานีตํารวจแทนเพราะที่ผานมาจะเห็นวา นายอภิรักษ  โกษะโยธิน  ผูวา
ฯ กทม. วางตัวไมเปนกลาง อยากให  กกต. จับตาพื้นที่เลือกตั้งใน กทม. เปนพิเศษ” 
                    สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการโจมตี ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค
ประชาธิปตย   มีดังนี้  
                       

DPU



 

 

 
 
                                                                                                                                    98 

1)  การโจมตีนโยบายหาเสียง  อาทิเชน 
                  -  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบูรณัชย  สมุทรรักษ  รองโฆษกพรรค 
ประชาธิปตย  กลาวถึง  กรณีที่นายกขึ้นกลาวบนเวทีปราศรัยวา  จะดูแลสวัสดิภาพทหารใหดีขึ้น  
โดยมีคําพูดของนายกที่กลาววา  ตอนนี้ผมขอทึกทักเลย  ถาเลือกผมตอ  ขาราชการทหารสบายใจได
เลยวา  ถาเศรษฐกิจแข็งแรงอีก 4 ปขางหนา  จะขึ้นเงินเดือนขาราชการอีก 2 รอบ  ฉะนั้นวันที่ 6 
ก.พ. ขอใหเลือกพรรคไทยรักไทย  ทางพรรคเห็นวา  คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งควรจะ
พิจารณาวาเปนการกระทําที่ละเมิดมาตรา 44 แหง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ในกรณีสัญญาวาจะให
หรือไม 
                  -  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  หัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย  ใหสัมภาษณถึงกรณีที่พรรคไทยรักไทย ลดเปา ส.ส. ในภาคอีสานเหลือ 120 คนวา 
ความจริงพรรคไทยรักไทยนาจะลดลงมากกวาเดิม  หาก 4 ปที่ผานมา  รัฐบาลไมสรางภาพเกินจริง
และยอมรับวา  มีปญหามาก  คนจนยังเยอะ และมีคนเปนหนี้มากขึ้น  เปาหมายของพรรคไทยรัก
ไทย  คือ ภาคอีสาน  การจะไดที่นั่งเพิ่มคงจะไมมี   แมแตในพื้นที่ภาคเหนือที่เปนบานเกิดของ
นายกฯ เอง ก็อาจจะไมไดที่นั่งเพิ่มขึ้น  เพราะเกษตรกรในภาคเหนือไดรับความเดือดรอน ราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ซ่ึงเปนผลมาจากการทําเอฟทีเอกับประเทศจีน” 
                  - วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548  พีระพนัธ  สาลีรัฐวิภาค   ผูอํานวยการเลือกตั้ง  
กทม. ของพรรคประชาธิปตย  กลาวถึง  การที่พรรคไทยรักไทยประกาศกวาดคะแนนใหไดถึง 400 
เสียง โดยอางวา  เพื่อเสถียรภาพทางการเมือง  และความเขมแข็งของรัฐบาล  โดยไมคํานึงถึงระบบ
ตรวจสอบถวงดุลจากฝายคานวา ... นายกฯ ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัว
สูญเสียความมั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ  จึงตองการยึดไวอยางสมบูรณ 

2) การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค  อาทิเชน 
                 -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ  ผูสมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ 
เขต 5 (ปทุมวัน-ราชเทวี) เปดตัวหนังสือ “ใครวา....คนรวยไมโกง (เรื่องจริง)” โดยกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจัดทําหนังสือเลมนี้วา  หลังจากที่ตนไดทํางานในฐานะฝายตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลชุดนี้ชวง 4 ป  ผลของการทํางานมักจะออกมาในลักษณะที่พูดไปแลวก็หายไป
เฉยๆ ตนจึงรวบรวมขอมูลการทุจริตเหลานั้นมาจัดทําเปนหนังสือที่สามารถอานแลวเขาใจถึงการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น  ซ่ึงทุกเรื่องจะมีเอกสารหลักฐานทางราชการประกอบทั้งหมด...ขอมูลในหนังสือเลม
นี้  เปนเพียงจุดเริ่มตนที่อยากจะใหผูอานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบผูนําของเรา  ซ่ึงเราจะได
เห็นภาพที่แทจริงวากลุมคนเหลานี้เปนอยางไรมากกวาภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากระบบการตลาดที่เขา
ใชกันอยูและตองบอกวาเมื่ออานแลวอยาทอแท  เพราะการตัดสินใจเลือกผูนํานั้นยังอยูในมือของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
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                 -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  โฆษกพรรค 
ประชาธิปตยกลาววา “ไดมคีวามพยายามเขาไปแทรกแซงสื่อ  จะเหน็ไดวาเมื่อวาน (10 ม.ค. 48) 
กอนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัรุงขึ้น  ไดมีการจัดกจิกรรมถายทอดทางสถานีโทรทัศน
ชอง 11 ซ่ึงเรื่องราวการถายทอดสดไมไดเกี่ยวของกับการประชุม ครม. แตอยางใด  แตรัฐบาลนี้ได
ใชอํานาจรัฐทีต่นเองมีอยูส่ังการใหมกีารถายทอดสด  เพื่อที่จะหาเสียงสรางความนิยมทางการเมือง
เพิ่มคะแนนเสยีงในการเลือกตั้งมากกวาที่จะเผยแพรผลงานของรัฐบาลปกติ...” 
                 -  วันที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาววา “ตั้งแตมี 
พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. ที่ผานมา  พรรคพบวารัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไมมีผูนําประเทศคนใดเคยทํามากอน คือ การฉกฉวย
โอกาส เวลา สถานที่บริหารราชการแผนดินและงบประมาณของรัฐเอื้อประโยชนหาเสียงพรรค
การเมืองของตนอยางโจงแจงโดยไมละอายฟาดิน  โดย 6 พฤติกรรมที่เห็นชัดแจง คือ  1) การใชส่ือ
ของรัฐหาเสียงประชาสัมพันธผลงานของตนเอง  โดยนํารัฐมนตรีมาออกรายการทีวีทุกวัน 2) การใช
กลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง 3) การแทรกแซงสื่อ 4) ใชวิธีการบล็อกหัวคะแนน  โดยการสง
รัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยไปคางตามบานกํานันผูใหญบาน  5) การสรางคานิยมที่ผิด   โดยเมื่อ
วันเด็กแหงชาติที่ผานมา  นายกฯ  ฉวยโอกาสใหโอวาทสรางคานิยมที่ ผิดแก เยาวชนและ
วิพากษวิจารณพรรคการเมืองคูแขง และ 6) ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการที่มีสวนไดสวนเสียใน
การเลือกตั้ง  เพื่อเอ้ือประโยชนตอการหาเสียงใหรัฐบาล 

3)  การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน 
                 -  วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2548  นายองอาจ  คลามไพบูลย  กลาวถึง “กรณทีี่ 
กองทัพอากาศไดยกหองทํางานชั้น 2 ในสํานักงานผูบังคับการ  ทหารอากาศดอนเมือง  ใชเปนศูนย
ประสานงานเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย  เขตดอนเมือง ปรากฏวา หองดังกลาวนี้ มีเจาหนาที่ของ
พรรคไทยรักไทยนั่งทํางานอยู และไดเร่ิมปฏิบัติการมากวา 2 สัปดาห ...”  
                 -  วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2548  โฆษกพรรคประชาธิปตย กลาวถึง “กรณีที่นาย 
จักรวาล  วรรณาวงศ  ผูสมัครเขต 2 พรรคประชาธิปตย จังหวัดเชียงใหม ถูก กกต. ทองถ่ินเพิกสิทธิ
การลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  องคกรอิสระที่มีหนาที่ดูแลการเลือกตั้งไมมีสุจริตเที่ยง
ธรรม ความไมเปนอิสระขององคกรอิสระ (กกต.) ทําใหผูสมัครของพรรคประชาธิปตยอาจสูญเสีย
โอกาสเปนผูแทนรับใชประชาชน..” 
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5.  การกลาวแก  
                    การวิเคราะหในสวนนี้   จะแบงเนื้อหาหลักออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบแบบแผนของการกลาวแกผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย 
                       และพรรคประชาธิปตยในชวงกอนและหลงัการเลือกตั้ง 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย รวม แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง ชวงเวลาของ 
การเลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอน 27 60.0 18 40.0 45 100.0 
หลัง 14 63.64 8 36.36 22 100.0 

5.การกลาวแก (Defense) 

รวม 41 61.19 26 38.81 67 100.0 

 
                    จากตารางที่ 1 4 . 3   พบวา เนื้อหาดานการกลาวแกมีทั้งหมดจํานวน 67 เนื้อหา แบง 
ออกเปนชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 45  เนื้อหา และชวงหลังการเลือกตั้ง 22 เนื้อหา  โดยเปน
เนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยจํานวน 41 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 61.19 ของจํานวนเนื้อหาดาน
การกลาวแกทั้งหมด และเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
38.81  ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด 
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 41 เนื้อหา 
เปนเนื้อหาที่มีการเผยแพรในชวงกอนการเลือกตั้งจํานวน 27 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 60.0 ของ
เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้ง
จํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 63.64  ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยในชวง
หลังการเลือกตั้ง โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 23 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 56.10 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาว
แกของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล
จํานวน 18 เนื้อหา  ตามลําดับ   
                    จากเนื้อหาของเว็บไซตพรรคประชาธิปตยดานการกลาวแกทั้งหมดจํานวน 26 เนื้อหา มี
เนื้อหาการเผยแพรในชวงกอนเลือกตั้งจํานวน 18 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 40.0 ของเนื้อหาดานการ
กลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงกอนการเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้งจํานวน 8 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 36.36 ของเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยในชวงหลังการเลือกตั้ง 
โดยสวนใหญเปนประเด็นการปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลจํานวน 14 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
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53.85 ของจํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็นการ
ปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 12 เนื้อหา ของ
จํานวนเนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด ตามลําดับ 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาดานการกลาวแกของทั้ง 2 พรรคการเมือง จะเห็นไดวา เนื้อหา
ของพรรคไทยรักไทยมีมากกวาเนื้อหาของพรรคประชาธิปตย คิดเปนรอยล 22.39 ของจํานวน
เนื้อหาดานการกลาวแกทั้งหมด โดยท้ัง 2 พรรค จะมีเนื้อหาในประเด็นการปกปองบุคคลหรือ
ผลงานของบุคคลมากกวาเนื้อหาประเด็นการปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาดานการโจมตีของทั้ง 2 พรรค ที่มีจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นการโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค ดังตารางที่4.14 
 
ตารางที่ 4.14  เนื้อหาดานการกลาวแกของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                       ในแตละประเด็น 
 

พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย การกลาวแก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 23 56.10 14 53.85 
2.การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรคหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
18 

 
43.90 

 
12 

 
46.15 

รวม 41 100.00 26 100.00 

 
                    ยกตัวอยางเนื้อหาของการกลาวแกในแตละประเด็นของเวบ็ไซตพรรคไทยรักไทย ดังนี้ 

1) การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล  อาทิเชน 
-  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  น.ส. ศุภมาส ผูสมัครพรรคไทยรักไทย กลาววา  

“...หลังจากที่ทุกพรรคเปดตัวผูสมัคร ส.ส. ดันถูกเลนงานดวยวิชามารหลายอยาง  ตั้งแตการปลอย
ขาวและการแจกใบปลิวใสรายปายสี ปาหินใสรถของทีมงานระหวางลงพื้นที่  ทําลายปายหาเสียง  
เสนอเงินลอใจทีมงานและใชกลยุทธหลอกลอคนมาขอสิ่งของที่สํานักงาน  เพื่อใหทําผิดกฎหมาย  
บางครั้งรูสึกเหนื่อยที่ตองตอสูกับวิชามารและเกมใตดินเหลานี้  เพราะที่ผานมาจะยึดผลงานและกฎ
กติกามาตลอด  ขนาดมีคนเคยแนะนําวาใหใชวิชามารเลนงานกลับคืนไปบาง  แตดิฉันไมไดทํา  
เพราะตั้งใจที่จะทําการเมืองแนวใหมแขงขันกันที่ผลงานดีกวา” 
                       - วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 นายการณุ  โหสกุล  ผูสมัคร ส.ส. กทม. เขตดอน 
เมือง  พรรคไทยรักไทย  กลาวถึง  “พรรคประชาธิปตยระบุมีการเปดศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย เขต 2 ดอนเมือง  บนหองทํางานชั้น 2 ของผูบังคับการทหารอากาศวา ไมเปน
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ความจริง  ตนมีศูนยประสานงานที่สะดวกสบายใหญโตอยูแลว  จึงไมจําเปนตองใชสถานที่ราชการ
...” 

2) การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
อาทิเชน 
                        -  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  หวัหนาพรรคไทยรัก 
ไทย  กลาวถึงการจัดวาง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อที่แกนนํากลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ  เทียน
ทอง  แสดงความไมพอใจวา  “จริงๆ แลวไมมีอะไรมาก  เพราะเปนการแบงกันไปทํางาน  บาง
คนทํางานมาก 4 ปแลว ก็ใหคนอื่นไปทําบาง  ตัวเองไปทําหนาที่อ่ืน ถามุงมั่นจริง ทําหนาที่อะไรก็
ได  ขอใหพรรคเขมแข็งเพื่อทํางานใหประชาชนไดคิดแคนั้น  แตถาคิดวาตัวเอง ตัวเอง แลวก็ตัวเอง 
ตรงนี้ไมเหมาะ…” 
                        -  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผูส่ือขาวถามวา “กลุมตางๆ ยังคงออกมา 
สนับสนุน ผลักดันใหแกนนํากลุมขึ้นเปนรัฐมนตรี   กระทั่งดูเหมือนเกิดความขัดแยงขึ้นในพรรค 
หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาววา ไมมีอะไรหรอก มันก็เสนอความคิดเห็นกันเปนเรื่องธรรมดา  
รับรองไมมี  พรรคไทยรักไทยไมมีแรงกดดันใดๆ แตการเสนอความคิดเห็นมันเปนการโยนความ
คิดเห็นกันทางอากาศเยอะไปหนอยเทานั้นเอง  วาคนนี้จะเหมาะ คนนี้ก็เชียรกัน  เปนเรื่องธรรมดา  
บางทีก็ชอบเชียรกันเอง” 

 
  สําหรับการยกตัวอยางของเนื้อหาการกลาวแก ในแตละประเด็นของเว็บไซตพรรค

ประชาธิปตย มีดังนี้ 
1)  การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคลอาทิเชน 

                 -  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นาย 
ประดิษฐ   ภัทรประสิทธ  ออกโรงแจงขอเท็จริง กรณีการกอสรางรถไฟรางคู  ระบุ “เปนโครงการ
ตอเนื่องจากรัฐบาลชุดกอน  ช้ีเรื่องนี้เปนการดิสเครดิตตนกอนเลือกตั้ง  ยืนยัน พรอมชี้แจงทุกเวที
...” 
                 -  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548  นายจุรินทร  ลักษณวิศษิฎ  รองหัวหนาพรรค 
ประชาธิปตย ใหสัมภาษณถึงกรณีสติ๊กเกอรที่มีขาวพาดพิง  โดนกลาวย้ําอีกครั้งวา “1. ตนไมไดทํา 
2. แมแตคิดก็ไมเคยคิด และ 3. ไมเคยส่ังใหใครทําหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น และใน
สวนของพรรคนั้นก็ไมมีนโยบายใหใครทําสติ๊กเกอรในลักษณะดังกลาว” 

2)  การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิเชน 
                  - วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์  เลขาธิการพรรค  
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กลาววา “ ขณะนี้ไดมีความพยายามในการสรางความสับสน และความเขาใจผิดใหกับประชาชนวา
พรรคประชาธิปตยหลอกลวงประชาชน ในการหาเสียงไปเสนอตัวเปนรัฐบาล ในการหาเสียงกบัพี่
นองตางจังหวดั และเสนอตวัเปนฝายคานกับพี่นองชาว กทม. ตนขอเรียนวา นั้นเปนความพยายาม
ของพรรคการเมืองที่ไมหวังดีใชวิธีการบิดเบือนและสรางความสับสนใหเกิดขึ้น เพือ่ประโยชนทาง
การเมืองของพรรคเอง...” 
                   - วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  รักษาการหัวหนาพรรคประชาธิปตย อภสิิทธิ์   
เวชชาชีวะ  ยันไมมีโผตําแหนงหลักในพรรคและพรอมที่จะทํางานกับคนที่ที่ประชุมเห็นวา
เหมาะสม  เชื่อจะสามารถทํางานปนกันได ระหวางคนมีประสบการณกับคนรุนใหมไฟแรง 
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 
                  งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ระหวางการเลอืกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 มี
วัตถุประสงคการวิจยั ดังนี ้  
                    1. เพื่อศึกษารูปแบบของเว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
                    2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการรณรงคหาเสียงผานทางเว็บไซตของพรรค 
                        ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 
 
                    การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตีความขอมูล (Interpretation) 
 
สรุปผลการวิจัย  
                    ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน  คือ ในสวนแรกเปนการวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซต
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย  ไดแก  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับองคกรผูจัดทําและเว็บไซต
พรรคการเมืองไทย  ลักษณะขอมูลในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเวบ็และโครงสราง
ของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) สําหรับสวนที่สองเปนการวิเคราะหแนว
ทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเวบ็ไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย   
 
1. รูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย 
                    เวบ็ไซตพรรคไทยรักไทยและเว็บไซตพรรคประชาธิปตย จัดอยูในกลุมของเว็บไซต
เพื่อการประชาสัมพันธหนวยงานหรือองคกร ตามการแบงประเภทเว็บไซตของ ธนพร จนิโต 
(2545) โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลที่มาจากพรรคและระบบการใชงานประเภทตางๆที่
เกี่ยวกับพรรค ไดแก บริการสืบคนขอมูลภายในพรรค บริการสงอีเมลถึงทางพรรค (E-Mail) บริการ
กระดานแสดงความคิดเหน็ (Web Board)  
                    พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2541 เปนพรรคการเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การเมืองไทย ไดรับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ภายใตสโลแกน
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หลักในการหาเสียง คือ “คิดใหม ทําใหม เพือ่ไทยทุกคน” บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคใน
ปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของฝายรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยม ีพันตํารวจโท ดร.ทักษณิ ชิน
วัตร เปนหัวหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคไทยรักไทย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ เกีย่วกับพรรค นโยบายพรรค หวัหนาพรรค คณะกรรมการประชาสัมพันธ 
ภาพกจิกรรม ไทยตําบลดอทคอม (www.thaitambon.com) คนหาสมาชิก ไทยรักไทยอีเมล ติดตอ
พรรค แนะนําหนังสือ วีดีโอขาว THAI RAK THAI PARTY POLICY นโยบายหาเสียง ขาวกอง
โฆษก ประกาศรายชื่อผูเสนอตัวสมัครส.ส. กําหนดการหาเสียงเลือกตัง้ ขาวผูสมัครวันนี้ ภาพการ
รณรงคหาเสียง ผลงานรัฐบาล รวมบทความ สารไทยรักไทย บทสัมภาษณ คําปราศรัยหวัหนาพรรค 
การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง แบบหนังสือแจงเหตุ  ผลการ
เลือกตั้ง  แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 
                    พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2489 เปนพรรคการเมืองแรกที่ไดมีการกอตั้งขึ้น กอนทีจ่ะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเกิดขึ้น 
บทบาททางการเมืองที่สําคัญของพรรคในปจจุบัน คือ การทําหนาที่ของพรรคฝายคานโดยมี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เปนหวัหนาพรรค  
                    ขอมูลในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตพรรคประชาธิปตย สามารถแบงออกเปน
สวนตางๆ ไดดังนี้คือ ประวตัิพรรค อุดมการณพรรค เกีย่วกับพรรค สงจดหมายถึงส.ส. ติดตอพรรค 
แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) นโยบาย ขอไวอาลัยแดคุณพุม เจนเซน ประชาธิปตย
Online เสียงประชาชน เปดขอมูลซักฟอก 8 รัฐมนตรี ชําแหละนโยบายรัฐบาล สมัครสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย แวดวงประชาธิปตย ประชาธิปตยรวมใจพบปะเยีย่มเยียน สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (www.ect.go.th) การเลือกตั้งลวงหนาภายในเขตเลือกตั้งสํานักงานกกต. การเลือกตั้ง
ลวงหนานอกเขตจังหวดัสํานักงานกกต. การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแจงวนัเวลาใน
การไปใชสิทธิเลือกตั้ง ขอเท็จจริงรถไฟรางคู ประกาศรายชื่อวาที่ส.ส.พรรคประชาธิปตย ขาวเดน
ประเด็นรอน ขาวการเลือกตัง้’48 รายช่ือผูลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.  เก็บขาวมาเลาตอ  กิจกรรม
ประชาสัมพันธ  สารประชาธิปตย 
 
                    การศึกษาถึงรูปแบบของเว็บไซตพรรคการเมืองไทย ผูวิจัยไดแบงประเด็นการศึกษา
ออกเปน 4 ประเด็น ไดแก ลักษณะขอมลูในเว็บไซต องคประกอบหนาเว็บ การจัดหนาเว็บ และ
โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactivity) 
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                    1. ลักษณะขอมูลในเว็บไซต 
                        เปนขอมูลหลักในเว็บไซต ที่ผูใชมักจะคาดหวังถึงเมื่อเขาไปในเว็บไซตหนึ่งๆ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีลักษณะของขอมูลในเว็บไซต
ปรากฎครบถวน สามารถแบงไดเปน 5 สวน คือ 
                        1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the company)  
                            ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง เปนขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ
ของพรรคที่ผูเขาชมตองการทราบ และเปนขอมูลที่ชวยใหเกิดความเชือ่มั่นในตวัผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และนโยบายหาเสียงตางๆของพรรคการเมือง 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองทั้งสองคือ พรรค
ไทยรักไทยเนนการรวมกลุมของขอมูล ที่มีรายละเอียดเกีย่วของกันนําเสนอไวในหวัขอหลัก
เดียวกัน ขณะที่พรรคประชาธิปตยเนนการนําเสนอขอมูลแบบแยกสวน โดยใหความสําคัญกับ
ประวัติพรรคและอุดมการณพรรคเปนหัวขอหลัก 
                        2) รายละเอยีดผลิตภัณฑ (Product information)  
                            เปนขอมูลที่ใหรายละเอยีดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปน ตัวสินคาในทางการเมือง และขอมูลการรณรงคหาเสียงของพรรคซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนจุดขายของสินคา ที่ผูเขาชมตองการรับรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
กอนลงคะแนนเสียงให หรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อตัวผูสมัคร  
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลการรณรงคหาเสียง ของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ พรรคไทยรักไทยมีลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ และน้ําเสียงของหวัหนาพรรคหรือ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งผลงานที่พรรคไดกระทํามาเปนหลัก ขณะที่พรรคประชาธิปตยมี
ลักษณะของขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพของหัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคเปนกลุม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงและขอมูลการอภปิรายการทํางานของรัฐบาล (ไทยรักไทย) ในโครงการตางๆเปนหลัก 
                        3) ขาวความคบืหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press releases)  
                            เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตางๆของพรรค ที่ถูกนําเสนอโดยทมี
โฆษกของพรรคหรือจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูลขาวสาร ของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ 
แหลงที่มาของขอมูลที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมีการ
จัดทําขึ้นเองจากฝายกฎหมายของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปตยนอกจากจะมกีารจัดทําขึ้นเองจาก
ฝายกฎหมายของพรรคแลว ยังมีการทําลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย 
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                        4) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions)  
                            เปนสวนทีร่วบรวมคําถามและคําตอบเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง และขาวสาร
ความเคลื่อนไหวตางๆทั้งภายในพรรคและภายนอกพรรค ที่ผูเขาชมสามารถเขามาหาคําตอบได
อยางสะดวก 
                            ความแตกตางในสวนของคําถามยอดนยิมของพรรคการเมืองทั้งสอง คือ พรรค
ไทยรักไทยมีการรวบรวมคําถามและใหคําตอบกับผูเขาชม ในรูปแบบของอีเมล (E-mail) ขณะที่
พรรคประชาธิปตยใชรูปแบบของกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) เปนที่รวบรวมคําถาม
และคําตอบ 
                        5) ขอมูลในการติดตอ (Contact information)  
                            เปนขอมูลสําคัญในสวนสุดทายที่จะชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับพรรค เนื่องจาก
ผูเขาชมสามารถติดตอกับพรรคไดโดยตรง เมื่อมีคําถามหรือตองการขอมูลสําคัญในสวนอื่นๆ 
                            ความแตกตางในการนาํเสนอขอมูล ที่ใชในการติดตอของพรรคการเมืองทั้งสอง 
คือ ลักษณะแบบฟอรมในการรับ-สงอีเมลของพรรคประชาธิปตย ที่มรูีปแบบการใชงานที่งายและ
สวยงามกวาพรรคไทยรักไทย 
 
                    2. องคประกอบหนาเว็บ 
                        เปนสวนที่ชวยดึงดดูใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และชวยในการสื่อความหมายของ
เนื้อหา นอกจากนีย้ังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงานของผูเขาชมเว็บไซต จากการศึกษาใน
คร้ังนี้ พบวา พรรคไทยรกัไทยและพรรคประชาธิปตยมีองคประกอบที่สําคัญในหนาเว็บครบถวน
เหมือนกนั โดยจะแตกตางกันบางในบางสวนของรายละเอียดของรูปแบบโลโกพรรคและสีที่ใช
ประกอบหนาโฮมเพจ แบงไดเปน 5 สวนคือ 
                        1) โลโก (Logo) 
                            ภาพเครื่องหมายของพรรค ซ่ึงเปนสัญลักษณ (Logo) ของเว็บไซตที่ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเว็บไซตของพรรคไดงาย จากการศึกษาพบวา โลโกของพรรคไทยรักไทย คือ ภาพตัว
อักษรไทย “ท” และโลโกของพรรคประชาธิปตย คือ ภาพพระแมธรณบีีบมวยผม โดยท้ังสองพรรค
ไดจัดวางตําแหนงของโลโกไวตรงมุมบนดานซายของหนาเว็บ 
                        2) เมนูหลัก (Link Menu)  
                            เปนจุดเชื่อมโยง (Link) ของแถบรายการหวัขอหลัก หรือประเด็นเนื้อหาที่
นาสนใจที่พรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซตเดียวกันหรอื
เว็บไซตอ่ืนๆ ทั้งนี้รวมถึงบริการประเภทตางๆที่ทางพรรคไดจัดทําขึ้น เชน บริการสงอีเมลถึงทาง
พรรค, บริการกระดานแสดงความคิดเหน็ จากการศึกษาพบวา เมนูหลักของทั้งสองพรรคการเมือง 
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เปนรูปแบบของเมนูขอความและเมนูรูปภาพ โดยมีการจัดวางตําแหนงอยูในดานบน (แนวนอน) 
และดานขาง (แนวตั้ง) ของหนาเว็บ 
                        3) โฆษณา (Banner)  
                            เปนสวนทีถู่กนํามาใชในการนําเสนอขอมูลขาวสารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของพรรค ไดแก ช่ือพรรค หมายเลขของพรรค สัญลักษณพรรค (Logo) คําขวัญ (Slogan) นโยบาย
หาเสียงและขาวสารตางๆ โดยทั้งสองพรรคการเมืองมีการใชโฆษณาในรูปแบบที่เปนขอความ 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อชวยใหเนื้อหาในสวนดังกลาวเปนทีน่าสนใจของผูเขา
ชม โดยมีการจัดวางตําแหนงของโฆษณาใหอยูในดานลางตอจากเมนหูลัก (แนวนอน) 
                        4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)  
                            เนื้อหาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการออกแบบเว็บไซต เนื่องจากจะแสดงถงึ
ขอมูลขาวสารโดยรวมที่ทางพรรคตองการนําเสนอ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายของเว็บไซตที่ได
กําหนดขึ้น จากการศึกษาพบวา เนื้อหาสวนใหญไดรับการปรับปรุง (Update) อยูตลอดเวลา ทําให
เปนที่นาสนใจของผูเขาชมเว็บไซต โดยเฉพาะขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆที่ถูกผลิตขึ้นจาก
ทีมงานของเวบ็ไซตเองและจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีรูปแบบเปนขอความธรรมดา (Text) 
และขอความหลายมิติ (Hypertext) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลในสวนอื่นๆได 
                            สําหรับภาพประกอบ เปนสวนที่ถูกนํามาใชทั้งเพื่อประกอบเนื้อหา, เปน
องคประกอบของแตละหนาเว็บ และเปนระบบเนวิเกชัน (Navigation System) หรือเปนลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาสวนอืน่ๆ ทั้งนี้ภาพประกอบที่สวยงามจะชวยดงึดูดใหเนื้อหามีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น                     
                        5) สี (Colors)  
                            เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดดูความสนใจจากผูเขาชม การเลือกใชสีได
อยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสวยงามใหกับหนาเว็บ และทําใหผูเขาชมสามารถรับรูถึงเนื้อหาที่
พรรคตองการนําเสนอไดอยางชัดเจน จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยเลือกใชสีน้ําเงินแดง
ขาว ซ่ึงเปนสปีระจําพรรคเปนโทนสีหลักประจําเว็บไซต ขณะทีพ่รรคประชาธิปตยเลือกใชสีฟาขาว 
ซ่ึงเปนสีประจาํพรรคเปนโทนสีหลักเชนกนั  
 
                    3. การจัดหนาเว็บ (Page Layout) 
                        เปนการจัดวางตําแหนงขององคประกอบ หรือขอมูลในสวนตางๆใหเปนสัดสวน
และมีระเบยีบ เพื่อแสดงถงึลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่นาสนใจ และตองการใหผูเขาชมไดรับ 
นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน แบงไดเปน 3 สวนคือ สวนหวัของหนา (Page 
Header) สวนของเนื้อหา (Page Body) และสวนทายของหนา (Page Footer) จากการศึกษาในครั้งนี้
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พบวา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีความเหมือนกนัในการจัดวางตําแหนงของ
องคประกอบตางๆใหเปนสดัสวนและสะดวกตอการใชงานของผูเขาชม แตแตกตางกันที่รูปแบบ
โครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจดัเปนแบบ 2 สวนการใชงาน  ขณะที่พรรคประชาธิปตย
จัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน 
 
                    4. โครงสรางของเว็บไซตในการเปนสื่อปฏิสมัพันธ (Interactivity) 
                        การวิเคราะหโครงสรางของเว็บไซตในงานวิจยันี้ อาศัยแนวทางการวิเคราะหจาก
การศึกษาของ Ha and James (1998) เร่ือง “Interactivity Reexamined : A Baseline Analysis of 
Early Business Web Sites” พบวาองคประกอบของโครงสรางสอดคลองกับคุณลักษณะในการเปน
ส่ือปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในงานวจิัยของ Ha and James ใน 5 มติิดวยกัน ไดแก 1. การเชื่อมตอ
กัน(Connectedness) 2. การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 3. การเก็บรวบรวม
ขอมูล (Information Collection) 4. ทางเลือก (Choice) 5. ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                        1) การเชื่อมตอกัน (Connectedness) 
                            เปนมิติหนึง่ของปฏิสัมพันธผานสื่อเว็บไซต ที่ทําใหผูเขาชมสามารถติดตอกับ
ผูอ่ืนและขอมลูอ่ืนไดทั่วโลก จากการศึกษาพบวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย มีความเหมอืนกันในดานของการนําเอาคุณลักษณะในการเชื่อมโยงขอมูลมาใชอยาง
เต็มที่ โดยมทีัง้ลักษณะที่เปนขอความหลายมิติ (Hypertext) และเปนลิงค (Link) หรือจุดเชื่อมโยงใน
ลักษณะรูปภาพและตวัอักษร ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลหรือบริการอื่นๆภายในเว็บไซตของ
พรรคเอง และเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของได  
                        2) การสื่อสารระหวางกัน (Reciprocal Communication) 
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือระหวางผูเขาชม
เว็บไซตดวยกนัเอง จากการศึกษาพบวา อีเมล, หมายเลขโทรศัพทและที่อยูของพรรค เปนชอง
ทางการสื่อสารที่เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยมีเหมอืนกัน โดยเปนการเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับผูดูแลเว็บไซตและส.ส.ของพรรค สวนชองทางการสื่อสารที่แตกตาง
กันคือ การสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น (Web Board) หรือในหวัขอ ‘เสียงประชาชน’ 
ของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงพรรคไทยรักไทยไมปรากฎเนือ้หาในสวนนี ้
                        3) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Collection) 
                            การเก็บรวบรวมขอมูลของเว็บไซต สามารถทําไดในหลายรูปแบบมากกวาส่ือ
ดั้งเดิม จากการศึกษาพบวา เว็บไซตพรรคไทยรักไทยและเวบ็ไซตพรรคประชาธิปตยมีความ
เหมือนกนัในดานของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหลงทะเบยีนเปนสมาชิก อาจพิจารณาได
วา การใชระบบการเปนสมาชิก (Membership) ของเวบ็ไซตพรรคการเมืองทั้งสอง มีวัตถุประสงค
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เพื่อดึงดูดใหผูเขาชมกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตอีก หรือเปนการสรางความตระหนกั (Awareness) ให
เกิดขึ้นในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตนั่นเอง 
                        4) ทางเลือก (Choice)  
                            เปนมิติหนึง่ในการปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําและผูเขาชมเว็บไซต โดยเปด
โอกาสใหผูเขาชมไดเลือกลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากการศึกษาพบวา พรรคไทยรักไทยมี
ความแตกตางกับพรรคประชาธิปตยในลักษณะของการนําเสนอทางเลือกในดานของภาษาใหกับผู
เขาชม โดยอยูในหวัขอ ‘THAI RAK THAI PARTY POLICY’ ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั
นโยบายหลักและนโยบายในดานตางๆของพรรคในรูปแบบของภาษาองักฤษ ซ่ึงพรรคประชาธิปตย
ไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้         
                        5) ความสนุกสนาน (Playfulness) 
                            ความสนุกสนาน (Playfulness) เปนปฏิสัมพันธในอีกลักษณะหนึง่ ที่จะชวยดึงให
ผูเขาชมเว็บไซตรูสึกสนใจในเว็บไซต และเกิดความตองการในการเขาไปชมขอมูล จากการศึกษา
พบวา พรรคไทยรักไทยมีความแตกตางกบัพรรคประชาธิปตยในรูปแบบของการใชเสียง ‘เพลง’ 
ประกอบในขณะที่ผูเขาชมเปดเขาสูหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซต โดยมีเนือ้หาเกีย่วกับการ
รณรงคหาเสียง ถือเปนเครื่องมือในการกระตุนความสนใจจากผูชมใหกลับเขามาชมเว็บไซตอีก ซ่ึง
พรรคประชาธิปตยไมปรากฎเนื้อหาในสวนนี ้          
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2. แนวทางการรณรงคหาเสยีงเลือกตั้ง 
                    ผลการวิเคราะหแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคประชาธิปตยตั้งแตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548  
พบวา  เว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองมีเนื้อหาหลักทั้งหมดจํานวน 626 เนื้อหา  โดยเนื้อหาสวน
ใหญเปนประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 238 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 38.02 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  รองลงมาคือ ประเด็นการโจมตีจํานวน 158 เนื้อหา คิดเปน
รอยละ 25.24  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 149 เนื้อหา
คิดเปนรอยละ 23.80 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 67 เนื้อหา คิดเปนรอย
ละ 10.70 ของจํานวนเนื้อหาท้ังหมด และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธิจํานวน 14 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 2.24 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  ตามลําดับ  โดยเปนเนื้อหาของเว็บไซตพรรคไทยรัก
ไทยจํานวน 412 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 65.82 ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด  และเปนเนื้อหาหลักของ
เว็บไซตพรรคประชาธิปตยมีจํานวน 214 เนื้อหา  คิดเปนรอยละ 34.18  ของจํานวนเนื้อหาทั้งหมด 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา โดยภาพรวมพรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไป ป พ.ศ. 2548 มากกวาพรรคประชาธิปตยประมาณ 2 เทา   
 เมื่อแบงออกเปนแตละพรรคการเมือง จะเห็นไดวา เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหา
ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุดจํานวน 185 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
44.90 รองลงมาคือ ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน 112 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 27.18 
ประเด็นการโจมตีจํานวน 68 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 16.51  ประเด็นการกลาวแกจํานวน 41 เนื้อหา 
คิดเปนรอยละ 9.95 และประเด็นการแนะนําวิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 6 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
1.46  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหาประเด็นการโจมตีมากที่สุดจํานวน 90 เนื้อหา คิด
เปนรอยละ 42.06 รองลงมาคือ ประเด็นการจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบายจํานวน 53 
เนื้อหา คิดเปนรอยละ 24.77 ประเด็นการใหขาวสารทางการเมืองจํานวน37 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 
17.29 ประเด็นการกลาวแกจํานวน 26 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 12.15  และประเด็นการแนะนํา
วิธีการใชสิทธินอยที่สุดจํานวน 8 เนื้อหา คิดเปนรอยละ 3.73ตามลําดับ 
                    จากผลการวิเคราะหจึงสรุปไดวา  เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยมีเนื้อหาประเด็นการจงู
ใจดวยการขายโครงการและนโยบายมากที่สุด  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยมีเนื้อหา
ประเด็นการโจมตีมากที่สุด  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดที่กลาววาพรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลเดิมจะ
มีการนําเสนอสารการณรงคหาเสียงที่มีลักษณะเปนการจูงใจมากกวาพรรคการเมืองที่เปนฝายคาน
เดิม  ขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่เปนฝายคานเองก็จะมีการนําเสนอสารการรณรงคหาเสียงที่เปน
การโจมตีมากกวาลักษณะอื่น ๆ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอแยกอภิปราย (discussion) ออกเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ ในสวนของรูปแบบเว็บไซตของพรรคการเมือง  และในสวนของการณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานเว็บไซตของพรรคการเมือง ซ่ึงในที่นี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพรรคไทยรัก
ไทยกับพรรคประชาธิปตย โดยมีรายละเอียดในการอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับตอไปนี้  

 
                 1) รูปแบบเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตย 
                    จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาในแงของการออกแบบเว็บไซตพบวา การ
จัดระบบขอมูลลงในเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย ประกอบดวยสวนตางๆ 
ของขอมูลครบถวนตามหลักของการออกแบบเว็บไซต ทั้งนี้ ธวัชชัย  ศรีสุเทพ (2544) ไดเสนอแนะ
วา  ขอมูลหลักที่ควรบรรจุอยูในเว็บไซตประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ( about the 
company) 2)  รายละเอียดผลิตภัณฑ (product information)  3) ขาวคราวความคืบหนาหรือขาวจาก
ส่ือมวลชน  (news / press release)  4) คําถามยอดนิยม (frequently asked question)  และ 5) ขอมูล
ในการติดตอ  (contact information)  ซ่ึงขอมูลหลักที่พรรคการเมืองทั้งสองบรรจุลงในเว็บไซตตาง
มีเนื้อหาครบถวนตามหลักการการออกแบบเว็บไซต คงแตกตางในแงของรายละเอียดของเนื้อหาแต
ละพรรคมากกวา    
                    สวนรูปแบบที่พรรคการเมืองทั้งสองแตกตางกันคอนขางชัดเจน ไดแก เรื่องของ
รูปแบบโครงสรางหนาเว็บซึ่งพรรคไทยรักไทยจัดโครงสรางแบบ 2 สวนการใชงาน โดยจัดให
องคประกอบหลักอยูดานบน และดานขวาของโฮมเพจ  สวนการจัดโครงสรางหนาเว็บของพรรค
ประชาธิปตยจัดเปนแบบ 3 สวนการใชงาน โดยจัดวางตําแหนงขององคประกอบหลักใหอยูดานบน 
กับดานขวา และดานซายของหนาโฮมเพจ และเว็บเพจ การจัดโครงสรางหนาเว็บในรูปแบบ
ดังกลาวของทั้งพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยแมจะแตกตางกันในรูปแบบทั่วไป แตก็
เหมาะสมกับพรรคการเมืองระดับชาติที่เปนพรรคการเมืองใหญ  เนื่องจากรูปแบบหนาเว็บดังกลาว
เปนรูปแบบที่ออกแบบใหใชงานงาย  ซ่ึงเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 
2547) พรรคการเมืองทั้งสองตางก็เปนพรรคขนาดใหญ และเปนคูแขงขันกันในการเลือกตั้ง รวมทั้ง
มีจํานวนสมาชิกมาก ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการเลือกใชรูปแบบโครงสรางแบบ 2 สวนการใช
งาน  หรือ 3 สวนการใชงาน ดังเชนกรณีของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตยที่ไดกลาว
มาแลว อีกประการหนึ่งเว็บไซตของพรรคการเมืองยังมีวัตถุประสงคหลักสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ 
การใหขาวสารทางการเมือง รวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งเพี่อการ
รณรงคหาเสียงทางการเมือง ดังนั้น การออกแบบโครงสรางหนาเว็บยอมตองเนนรูปแบบที่ใชงาน
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งายมากกวาการเนนเพื่อความสวยงาม ซ่ึงเว็บไซตที่เนนเพื่อความสวยงามนั้นมักจะจัดโครงสราง
หนาเว็บแบบหนึ่งสวนการใชงานหรือแบบอิสระ (ฐิตารัตน รัชตวรรณ, 2547) 
                   เมื่อพิจารณาในแงขององคประกอบของเว็บไซต  ซ่ึงตามแนวคิดของ Ha and James 
(1998)  ไดกลาวถึงองคประกอบของเว็บไซตที่ดีควรมีครบถวนใน 5 มิติ ไดแก   การเชื่อมตอกัน 
(connectedness) การเก็บรวบรวมขอมูล (information collection) การสื่อสารระหวางกัน (reciprocal 
communication) ทางเลือก (choice) และความสนุกสนาน (playfulness) ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา  
พรรคไทยรักไทยมีการจัดเนื้อหาครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ  สวนเว็บไซตของพรรคประชาธิปตย
นั้นมีเนื้อหาไมครบถวนใน 5 องคประกอบดังกลาว  โดยขาดในสวนของทางเลือกและความ
สนุกสนาน  ซ่ึงในสองสวนนี้พรรคไทยรักไทยไดจัดทําเปนทางเลือกภาษาอังกฤษใหกับผูเขาชมแต
พรรคประชาธิปตยไมมี  สวนเร่ืองของความสนุกสนานพรรคไทยรักไทยมีการใชเพลงประกอบ  
เปนเพลงบรรเลงในขณะเปดสูหนาแรกของเว็บไซต  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไมมีในสวนนี้  ทั้งนี้  
หากพิจารณาในแงของเงินลงทุนในการจัดทําเว็บไซตยอมเห็นไดชัดวา  การจัดทําเว็บไซตที่
สมบูรณมีเนื้อหาครบถวนทุกองคประกอบ  มีทั้งเพลงประกอบและภาพเคลื่อนไหวเขามาเสริมยอม
ตองใชเงินทุนหรือคาใชจายมากกวา  ซ่ึงในสวนนี้พรรคไทยรักไทยจะไดเปรียบพรรคประชาธิปตย  
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่มีเงินทุนสนับสนุนมากกวาพรรคประชาธิปตย  ทั้งในสวน
ของเงินบริจาค และเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐก็มากกวา  เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก
พรรคมากกวาพรรคประชาธิปตย 
                    อยางไรก็ตามในองคประกอบดานการสื่อสารระหวางกัน (reciprocal communication) 
พบวา  พรรคประชาธิปตยมีความแตกตางจากพรรคไทยรักไทยในแงที่วา  พรรคประชาธิปตยมี 
“กระดานแสดงความคิดเห็น”  แตพรรคไทยรักไทยไมมีสวนนี้  ซ่ึงในประเด็นนี้นาจะอธิบายไดวา  
พรรคไทยรักไทยไมไดใหความสําคัญมากนักกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาชมหรือการเปดให
ผูเขาชมเว็บไซตแสดงความคิดเห็นเขามา  สวนหนึ่งก็อาจเปนเพราะในชวงเวลาดังกลาวเปนชวง
ของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนชวงเวลาสั้นๆ และพรรคการเมืองตองเนนการจูงใจใหผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกพรรคและผูสมัครของตน  ดังจะเห็นไดวาจากรูปแบบการรณรงคหา
เสียงของพรรคไทยรักไทยที่เนนแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบายในสัดสวนที่
มากที่สุด  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 44.90  ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ดังนั้นในชวงเวลา
ดังกลาวจึงไมคอยใหความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตแตในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนาจะมีแนวความคิดที่แตกตางออกไป  จึงยังคงจัดองคประกอบในสวนของกระดาน
แสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตดวย 
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                    อยางไรก็ตาม ในสวนของ “กระดานแสดงความคิดเห็น” นั้น ถือไดวาเปนชองทางหนึ่ง
ในการใหผู เขาชมเขามามีสวนรวมทางการเมือง  ซ่ึงอาจถือวายังไมคอยจําเปนหรือตองให
ความสําคัญมากนักในชวงระยะเวลาใกลเลือกตั้ง  ทั้งนี้จากงานวิจัยของ วรา  วัฒนาจตุรพร (2545) 
ซ่ึงทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเตอรเน็ตในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2544 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตในระดับนอย  
ดังนั้น  พิจารณาในแงนี้แลวองคประกอบในสวนของกระดานแสดงความคิดเห็นจึงอาจยังไมคอย
จําเปนนักในการออกแบบเว็บไซตของพรรคการเมืองในชวงระหวางการเลือกตั้ง และดวยสาเหตุ
ดังกลาวนี้ก็นาจะเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพรรคไทยรักไทยไมคอยใหความสําคัญกับการจัด
สวนของกระดานแสดงความคิดเห็นไวในเว็บไซตเหมือนดังเชนของพรรคประชาธิปตย ประกอบ
กับพรรคไทยรักไทยนั้นมีการเปดชองทางอื่น ๆ ในการใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมทางการเมืองไดอยูแลว อาทิ ตู ป.ณ. สําหรับรับจดหมายแสดงความคิดเห็นตางๆ  โทรศัพท
สายดวนไทยรักไทย เปนตน 
                    ในแงขององคประกอบดานการใชสีในเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาโฮมเพจที่มี
ความจําเปนอยางมากที่ตองใชสีเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการจัดทําเว็บไซต ทั้งนี้ สี
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากผูเขาชม รวมทั้งสรางความสวยงามและ
สรางสีสันใหกับหนาเว็บไดเปนอยางดี สําหรับการใชสีนั้น ปรากฏวา พรรคไทยรักไทยสามารถใช
สีเปนองคประกอบในการสรางความนาสนใจ และดึงดูดใจไดมากกวาของพรรคประชาธิปตย 
ตลอดจนมีการใชสีที่สรางความเปนเอกลักษณใหกับพรรคไทยรักไทยได กลาวคือ  พรรคไทยรัก
ไทยใชสีแดง และน้ําเงินเปนสีหลัก ซ่ึงสีดังกลาวเปนสีประจําพรรคไทยรักไทยนั่นเอง รวมทั้งมีการ
ใชสีขาวเขามาเสริมในทุกสวนขององคประกอบตั้งแต ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค สีพื้นหลังและรูปภาพ
พื้นหลัง ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวเชื่อไดวามีความเชื่อมโยงกับ “ความเปนชาติไทย” จึงเปนเสมือนการบง
บอกนัยวา พรรคไทยรักไทยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศไทย และเปนพรรคประจําชาติ
ของประเทศไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยก็พยายามใชสีประจําพรรคอันไดแกสีฟา เปนสีหลัก 
โดยเนนใชเปนสีพื้นหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสีฟาหรือน้ําเงินหมายถึง ความมั่งคง ความเกาแก ความ
เปนกลุมอนุรักษนิยม (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 205) ซ่ึงเหมาะกับบุคลิกภาพของพรรคประชาธิปตยที่เปน
พรรคการเมืองเกาแก แตอยางไรก็ตามในสวนของลิงคเมนูหลัก (แนวตั้ง) พรรคประชาธิปตยใชสีที่
มีความหลากหลายมากเกินไป จนทําใหขาดความเดน และขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
การใชสีกับเอกลักษณและอุดมการณของพรรค รวมทั้งการสรางความดึงดูดใจก็ทําไดไมดีนัก 
                    ในสวนของหัวขอเกี่ยวกับพรรค (about as) เว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตยมีจุดเนนที่แตกตางกันออกไปบาง  โดยผลการวิจัยพบวา  พรรคไทยรักไทยนําเสนอ
ขอมูลพรรคในภาพรวมและขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรค   ในขณะที่พรรค
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ประชาธิปตยจะมีการแยกประวัติของพรรคและอุดมการณพรรคออกมานําเสนอตางหาก  ซ่ึงใน
ความแตกตางขอนี้ช้ีใหเห็นถึงความเปนมาและประวัติศาสตรของพรรคการเมืองทั้งสองที่แตกตาง
กัน  แมวาในขอเท็จจริง  พรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคที่มีขนาดใหญและมีจํานวนสมาชิกมากกวา
พรรคประชาธิปตยในปจจุบัน  แตในแงของความเปนมา  พรรคประชาธิปตยมีประวัติศาสตรความ
เปนมาที่ยาวนานกวา  มีการสืบทอดอุดมการณมาหลายรุนและหลายยุคสมัย  ดวยเหตุนี้  ในหัวขอ
ดังกลาวของเว็บไซต  พรรคการเมืองทั้งสองจึงนําเสนอจุดเนนที่แตกตางกัน  โดยการดึงจุดแข็งและ
จุดที่นาสนใจของพรรคตนเองมานําเสนอผานเว็บไซต ซ่ึงในสวนของพรรคประชาธิปตยที่มีจุดแข็ง
ในดานความเปนพรรคเกาแก มีอุดมการณทางการเมืองและอยูคูกับสังคมไทยมานาน จึงไดเนนย้ํา
สวนนี้ดวยการแยกหัวขอประวัติของพรรคและอุดมการณของพรรคมานําเสนอใหมีความเดนชัด
มากขึ้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนจุดแข็งประการเดียวที่พรรคประชาธิปตยมีเหนือกวาพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ (2548) 
 
                    2) การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
                    ในสวนของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซต  จากผลการวิจยัพบวา  ภายใต 
กรอบแนวคิดเรื่องแบบแผนการปราศรัยหาเสียง 5 รูปแบบของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) ซ่ึงแยก
เปนการใหขาวสารทางการเมือง (Information) การแนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) การจูงใจ
ดวยการขายโครงการหรือนโยบาย (Persuasion or sell) การโจมตี (Attack) และการกลาวแก 
(Defense) พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีจูงใจดวยการขาย
โครงการหรือนโยบายมากเปนอันดับหนึ่ง  โดยทั้งกอนและหลังวันเลือกตั้งในชวงระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยใชแบบแผนการจูงใจดวยการขายโครงการ
หรือนโยบาย  รวมทั้งส้ิน 185 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 44.90 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
ทั้งหมด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพียง 53 
คร้ัง  หรือคิดเปนรอยละ 24.77 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ในสวนของพรรค
ประชาธิปตยนั้นใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตี (Attack) มากที่สุด คิดเปน 90 คร้ัง หรือ
รอยละ 42.06 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ      สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545) ที่พบวา  พรรคการเมืองหรือผูสมัครที่เปนผูทาชิงหรือไมไดเปนรัฐบาลอยูเดิม
มักเลือกใชวิธีโจมตี  โดยช้ีใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง จากความไร
คุณภาพของผูอยูในตําแหนงเดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผาน
ทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสองเปรียบเทียบกันแลว อาจกลาวไดวา พรรคไทยรักไทยเนน
การนําเสนอในลักษณะที่มุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) ซ่ึงใหน้ําหนักของการรณรงคหา
เสียงไปที่การจูงใจดวยการขายนโยบายและโครงการ รวมทั้งการใชเครื่องมือทางการตลาดเขามา
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ชวยสนับสนุนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นันทนา นันทวโรภาส (2548) ที่พบวาการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งในป พ.ศ. 2544 และ 2548 นั้น
ไดใชแนวคิดการตลาดการเมือง (Political Marketing) อยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่การนําเสนอการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยนั้น ยังคงเนนหนักในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนน
เชิงการเมือง (Political Oriented) มากกวา ซ่ึงสังเกตไดจากเนื้อหาที่มีการรณรงคหาเสียงผานทาง
เว็บไซตนั้น สวนใหญใชการโจมตี (Attack)เปนสําคัญ โดยที่การจูงใจดวยการขายโครงการหรือ
นโยบายของพรรคประชาธิปตยนั้น เมื่อเทียบกับพรรคไทยรักไทยแลวคิดเปนอัตราสวนประมาณ
หนึ่งในสามของพรรคไทยรักไทยเทานั้น 
                    ทั้งนี้  จากผลการวิจัยพบวา  การโจมตีของพรรคประชาธิปตยมุงไปที่การโจมตีนโยบาย
หาเสียงของพรรคไทยรักไทย  ในทํานองวานโยบายของพรรคไทยรักไทยที่ผานมามีการสรางภาพ
เกินจริง  ทําใหคนเปนหนี้มากขึ้น (คําปราศรัยของนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน, 14 มกราคม 2548) หรือ
นโยบายของพรรคไทยรักไทย  ไมตองการใหใครมาตรวจสอบอํานาจ  เพราะกลัวสูญเสียความ
มั่นคงในอํานาจเบ็ดเสร็จ (พีระพันธ  สาลีรัฐวิภาค, 26 มกราคม 2548)  นอกจากนี้  ยังมีการโจมตี
บุคคลของพรรคไทยรักไทยซึ่งพุงเปาไปที่ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทยมาก
ที่สุด  ทั้งในแงของการทุจริตคอรัปชั่น  การแทรกแซงสื่อ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุรพงษ  
โสธนะเสถียร (2545)  เชนกันวา  กลยุทธการโจมตีของผูทาชิงมักจะมุงการโจมตีประวัติและผลงาน
ของผูที่อยูในตําแหนง โจมตีประเด็นที่ใชในการหาเสียงของผูที่อยูในตําแหนง หรือแมกระท่ังการ
สาดโคลนผูที่อยูในตําแหนงโดยเปรียบเปรยพฤติกรรมที่ช่ัวรายบางอยาง  ดังที่พรรคประชาธิปตยได
หยิบยกมากลาวโจมตีหัวหนาพรรคไทยรักไทยวาเปน “ผูนําเผด็จการ” “ใชอํานาจแทรกแซงสื่อ” 
“ใชกลไกของรัฐสรางภาพหาเสียง” เหลานี้ เปนตน ซ่ึงในสวนของการโจมตีนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้
แสดงใหเห็นวา ทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทยนั้นมุงโจมตีไปที่บุคคลและพรรค
มากกวาดานอื่นๆ กลาวคือ พรรคไทยรักไทยโจมตีพรรคหรือบุคคลของพรรคอื่นในสัดสวนสูงสุด
คือ รอยละ 57.35 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอ สวนพรรคประชาธิปตยก็ใชการ
โจมตีในลักษณะดังกลาวเปนสัดสวนสูงสุดเชนกัน และสูงกวาพรรคไทยรักไทยดวย คือรอยละ 
72.28 ของเนื้อหาการโจมตีที่พรรคประชาธิปตยนําเสนอ ซ่ึงในประการนี้แสดงใหเห็นวา พรรคการ
เมืองไทยยังไมคอยพัฒนาเทาที่ควร การโจมตีกันยังมุงไปที่ตัวบุคคลหรือพรรคมากกวาการโจมตี
ขอบกพรองของนโยบายหรือผลงานของพรรคอื่นๆที่เปนคูแขง 
                    นอกจากนี้ การศึกษาของ สุรพงษ  โสธนะเสถียร(2545) ไดขอคนพบอีกประการหนึ่ง
วา  แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูที่อยูในตําแหนงมักใชการปกปองตนเองสูง  โดยมัก
หยิบประเด็นความเปนผูนําที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง  ความชอบธรรม และความสามารถที่
ปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะตอปญหาสาธารณะ  ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา มีความสอดคลองใน
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สวนของการหยิบประเด็นมาปกปองตนเองของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนไปที่ความเปนผูนําที่
เหมาะสม  กลาวคือ ความเหมาะสมของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรในการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
และความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงวาไดรับความไววางใจจากประชาชนดวยเสียงขางมาก  แต
อยางไรก็ตามมีสวนไมสอดคลองในแงที่วา พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมิไดใชแบบ
แผนการปกปองตนเองสูงมากนัก มีการใชแบบแผนดังกลาวนี้เพียง 41 ครั้ง  หรือคิดเปนรอยละ 9.95 
ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด  โดยที่พรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูอยูในตําแหนงมุงเนนไป
ที่แบบแผนการจูงใจดวยนโยบายหรือการขายโครงการในสัดสวนที่มากกวาแบบแผนการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งแบบอื่นๆ  ทั้งนี้นาจะเปนเหตุผลเพราะการจูงใจดวยการขายนโยบายแบบประชานิยม
ซ่ึงไดผลและทําใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา  ทําใหพรรคไทยรักไทยเลือกแบบ
แผนการรณรงคหาเสียงในรูปแบบดังกลาวตอเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งกอน  ทั้งนี้ สังเกตไดจาก
สโลแกนหลักในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ที่ใชวา “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชาชน” 
ประกอบกับดังไดกลาวมาแลวขางตนวา การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยนั้น 
มุงเนนในลักษณะที่เรียกวา การมุงเนนการตลาด (Marketing Oriented) มากกวาการมุงเนนเชิง
การเมือง (Political Oriented) 
                    นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแงของการใชกลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจในสารการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย มีกลยุทธการ
ส่ือสารที่แตกตางกันในการโนมนาวใจผูรับสาร ทั้งนี้ในสวนของพรรคไทยรักไทยซึ่งเนนการจูงใจ
ดวยการขายโครงการและนโยบายมักใชกลยุทธที่เรียกวาการใชรางวัลเปนจุดจูงใจ (Rewards as 
appeals) กลาวคือ เปนการใหสัญญากับประชาชนวาจะใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทน (อรวรรณ 
ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรคไทยรักไทยนําเสนอสิ่งที่เปนรางวัลตอบแทนในรูปของโครงการที่
เปนรูปธรรมในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน เชน การนําเสนอโครงการเมกะโป
รเจกสรางรถไฟฟา 10 สายสําหรับคนกรุงเทพ การสานตอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุน
หมูบานSML ในสวนของพรรคประชาธิปตยเนนการโนมนาวใจดวยลักษณะที่เรียกวา การใช
อารมณเปนจุดจูงใจ (Emotional appeals) กลาวคือ เปนลักษณะของการใชภาษาที่เจืออารมณ เพื่อ
บรรยายสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงสะทอนไดจากเนื้อหา
การณรงคหาเสียงเลือกตั้งในเว็บไซตของพรรคประชาธิปตยที่ เนนการโจมตีคูแขงเปนหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาสารสวนใหญมุงเนนโจมตีไปที่ตัวบุคคล และพรรคไทยรักไทยวาขาด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ การคอรัปชั่น เหลานี้เปนตน ภาษาที่ใชจึงเปนภาษาที่เจือ
อารมณเพื่อสรางอารมณรวมใหเกิดขึ้นกับผูรับสาร ในการที่จะเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาธิปตย
แทนพรรคไทยรักไทย อีกกลยุทธหนึ่งที่พรรคประชาธิปตยใชในการโนมนาวใจคือ กลยุทธที่
เรียกวา ประตูใสหนา (Door in the face technique) กลาวคือ ผูสงสารขอรองในปริมาณที่มากที่สุด
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เมื่อไดรับการปฏิเสธก็จะคอยๆลดปริมาณการขอลง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) ซ่ึงพรรค
ประชาธิปตยไดใชกลยุทธดังกลาวนี้ดวย เห็นไดชัดจากการนําเสนอแคมเปญ 201 ที่ขอเสียง
สนับสนุนเพื่อใหสามารถอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  ทั้งๆที่กอนหนานี้พรรค
ประชาธิปตยไดหาเสียงในลักษณะที่เปนคูแขง ในการเขามาจัดตั้งเปนรัฐบาลแทนพรรคไทยรักไทย 
แตเมื่อเขาสูชวงใกลเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยก็ปรับเปลี่ยนมานําเสนอแคมเปญ 201 แทน 
                    แตอยางไรก็ตาม ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในครั้งนี้พบวา  พรรค
ไทยรักไทยซึ่งเปนผูที่อยูในตําแหนงก็ใชแบบแผนการรณรงคหาเสียงแบบโจมตีในจํานวนไมนอย
เชนกัน  โดยพบวาทั้งกอนและหลังการเลือกตั้ง  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตีในแบบแผนการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 68 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 16.51 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียง
รูปแบบตางๆทั้งหมด ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการใชกลยุทธการโจมตีของพรรคไทยรักไทยยังมากกวา
การใชกลยุทธการกลาวแก  ซ่ึงมีเพียง 41 คร้ัง หรือรอยละ 9.95 ของกลยุทธการรณรงคหาเสียงทุก
รูปแบบ  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนของการใชแบบแผนการโจมตีเปรียบเทียบระหวางพรรค
ไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากอนวันเลือกตั้งพบวา  มีสัดสวน
แตกตางกันเพียงเล็กนอย  กลาวคือ เมื่อพิจารณาเฉพาะการใชแบบแผนรณรงคหาเสียงแบบโจมตี
ทั้งหมดซึ่งมีรวมทั้งส้ิน 158 คร้ัง  พบวา  พรรคไทยรักไทยใชวิธีการโจมตี 68 ครั้ง หรือรอยละ 43.04 
ในขณะที่พรรคประชาธิปตยใชแบบแผนดังกลาวมากกวาเล็กนอย คือ 90 คร้ัง หรือรอยละ 56.96 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซตในการเลือกตั้งครั้งนี้  พรรคไทยรัก
ไทยเองในฐานะผูอยูในตําแหนงก็หันมาใชแบบแผนวิธีการโจมตีคูแขงในสัดสวนที่คอนขางมาก
เชนกัน 
                    ในสวนของการใหขาวสารทางการเมือง (Information) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
เว็บไซตพรรคการเมืองทั้งสอง นําเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกลาวเพียงรอยละ 23.80 ของเนื้อหา
ทั้งหมด หรือเพียงไมถึงหนึ่งในสี่ของเนื้อหาทั้งหมด ซ่ึงกลาวไดวาเปนสัดสวนคอนขางนอยในยุค
ของขอมูลขาวสารเชนในปจจุบัน ทั้งนี้พรรคการเมืองควรแสดงบทบาทสําคัญประการหนึ่งคือ การ
เสริมสรางการเรียนรูในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชนดวย แตการนําเสนอ
เนื้อหาดานการใหขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่ปรากฏผลจากการวิจัยคร้ังนี้พบวาอยูในระดับ
คอนขางนอย และเมื่อวิเคราะหในสวนของการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองโดยตรงก็พบวา สวน
ใหญมักจะเนนการแจงขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการปราศรัยหาเสียงและการออกพบปะประชาชน
มากกวาการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองแกประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนของการใหขาวสารทางการเมืองนั้น พรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้มากกวา
พรรคประชาธิปตยประมาณสามเทา คือรอยละ 75.17 ตอรอยละ 24.83 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ในสวนของรายละเอียดการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองกลับพบวา พรรคไทยรักไทยมุงเนนการ
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ใหขาวสารเกี่ยวกับกําหนดการออกพบปะประชาชนมากถึงรอยละ 76 ของเนื้อหาดานการให
ขาวสารทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยกลับใหขอมูลขาวสารดาน
การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมืองมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 54.05 ของการใหขาวสาร
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย แตอยางไรก็ตาม ก็ถือวาทั้งสองพรรคยังมีสวนในการ
เสริมสรางและใหความรูทางการเมืองแกประชาชน แตจัดอยูในระดับที่นอย ซ่ึงพรรคการเมืองไทย
ควรมีการพัฒนาในประเด็นดังกลาวนี้ตอไป 
                    อนึ่ง จากผลการวิจัยพบวา แบบแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบของการ
แนะนําวิธีการใชสิทธิ (Instruction) ผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองทั้งสอง ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 นั้นมีจํานวนและสัดสวนนอยมาก โดยพรรคไทยรักไทยมีเพียง 6 คร้ัง 
หรือคิดเปนรอยละ1.46 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด สวนพรรคประชาธิปตยมีเพียง 8 
คร้ัง หรือคิดเปนรอยละ 3.73 ของแบบแผนการรณรงคหาเสียงทั้งหมด และในบางสวนไดจัดทําเปน
ตัวเชื่อมตอ (link) ไปยังเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําในการใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยตรงไดแก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในประเด็นนี้แตกตางจาก
งานวิจัยของ สมบัติ จันทรวงศ (2530) ที่นําเสนอไววา ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งนั้นผูปราศรัย
นอกจากตองพยายามพูดเพื่อจูงใจผูฟงแลว  ยังตองเอาใจใสตอการบอกกลาวผูฟงถึงวิธีการ
ลงคะแนนเสียงใหถูกตองอีกดวยวา  จะตองกาบัตรอยางไร จะกวดขันปองกันการโกงเลือกตั้ง
อยางไร  เปนตน  แตในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 การรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซตของพรรคการเมืองไทยไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  ซ่ึงแตกตาง
ไปจากการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530)  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการเมือง กฎหมาย 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งในยุคกอนนั้นแตกตางไปจากยุคปจจุบัน  ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด
ที่ผานมา  ผูควบคุมดูแลคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงในสมัยกอนนั้นยังไมมี กกต. 
ดังนั้นการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยในยุคปจจุบันจึงไมจําเปนตองให
ความสําคัญกับการแนะนําการใชสิทธิเลือกตั้งมากนัก  เพราะเปนหนาที่โดยตรงของ กกต. อยูแลว 
ประกอบกับการศึกษาของสมบัติ  จันทรวงศ (2530) เปนการศึกษาแบบแผนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งที่เนนการปราศรัยหาเสียงเปนหลัก ซ่ึงตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่เนนการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งผานทางเว็บไซต 
 
ขอเสนอแนะ 
                    จากผลการวิจยั และการอภิปรายผลการวิจัยดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจยัมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิ  และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยัใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการรณรงคหาเสียงทางการเมืองผานเว็บไซต  ดงัตอไปนี ้
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ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
                    1. ในสวนของการจัดทําเว็บไซตของพรรคการเมือง ควรจัดทําใหมีโครงสรางครบถวน
ในทุกองคประกอบที่ดีของเว็บไซตไดแก การเชื่อมตอกัน การสื่อสารระหวางกัน การเก็บรวบรวม
ขอมูล ทางเลือกและความสนุกสนาน ทั้งนี้ จากผลการวิจยัปรากฏวา เว็บไซตของพรรค
ประชาธิปตยยงัขาดในสวนของทางเลือกและความสนุกสนาน สวนเว็บไซตของพรรคไทยรักไทย
ขาดในสวนของกระดานแสดงความคิดเหน็ 
                    2. เนื้อหาในเว็บไซตของพรรคการเมืองไทย ควรเพิม่สัดสวนในสวนของการให
ขาวสารและความรูทางการเมืองแกผูชมและประชาชนใหมากขึ้น เนื่องจากเปนหนาทีสํ่าคัญ
ประการหนึ่งของพรรคการเมือง ที่ตองใหความรูและรวมพัฒนาการเมืองแกประชาชน ทัง้นี้ 
ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาในเว็บไซตสวนใหญมุงไปทีก่ารจูงใจดวยการขายโครงการหรือนโยบาย
และการโจมตมีากกวาแบบแผนการรณรงคในรูปแบบอื่นๆ 
                    3. เว็บไซตพรรคการเมืองควรมีการพัฒนา ใหเปนชองทางในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก ผลการวิจยัทั้งในงานวจิยัคร้ังนี้ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของบางสวนพบวา การมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนผานชองทางเว็บไซต 
หรืออินเทอรเน็ตยังอยูในระดับนอย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย 
                    1. ควรทําการศึกษาวจิัย การเปดรับขาวสารการรณรงคผานทางเว็บไซตของผูรับสาร
รวมทั้งความคดิเห็นที่มตีอเวบ็ไซตพรรคการเมือง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตของพรรคการเมืองใหเปนที่นาสนใจแกผูรับชมมากยิ่งขึ้น 
                    2. ควรทําการศึกษาวจิัยเว็บไซตของพรรคการเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากพรรคไทยรกั
ไทยและพรรคประชาธิปตย รวมทั้งศึกษาวจิัยเว็บไซตพรรคการเมืองในชวงเวลาอื่นๆนอกเหนือจาก
ชวงระยะเวลาเลือกตั้งดวย 
                    3. ควรทําการศึกษาวจิัย รูปแบบและแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผานสื่อใหม 
(new media) ในรูปแบบอืน่ๆ เชน ระบบ shot message sending (SMS), Multi-media sending 
(MMS), Video clip เปนตน เพื่อทราบถึงพัฒนาการในการรณรงคหาเสียงและการสื่อสารทาง
การเมืองผานชองทางสื่อสารใหมๆ ตลอดจนเปรยีบเทียบความเหมอืนความตางกบัการรณรงคหา
เสียงผานเว็บไซตหรือระบบอนิเทอรเน็ต  
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ตัวอยางตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet)   
         

วันที่  ……………………….... 
 

แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง 
หรือแนวทางการรณรงคหาสยีง 

เว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

เว็บไซต 
พรรคประชาธปิตย 

1.การใหขาวสารทางการเมือง 
-การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 
-การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 
-กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 
-การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 

  

รวม   

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ 
-การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา 
-การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

  

รวม   

3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
-การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
-การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
-การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
-การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

  

รวม   

4.การโจมตี 
-การโจมตีนโยบายหาเสียง 
-การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
-การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
-การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   

5.การกลาวแก 
-การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
-การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค 
  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   
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ประวัติพรรค 
 

 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ภายใตรูปลักษณของอักษรไทย "ท" แสดงความหมายของการรวมเปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันของคน
ไทยทั้งมวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลา ที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อพลิกฟนประเทศใหกลับคืนสูความ
รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป โดยมีองคประกอบของเจตนารมณดังนี ้
       
     1. เลขหนึ่ง (สีน้ําเงนิแถบหนา) หมายถึง การผนึกแนวคิดรวมพลังของทุกคนในชาติ เปนหนึ่ง
เดียว โดยเดินตามรอยพระยคุลบาทยดึมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงมีพระราชประสงค ใหคนไทยรูรักสามคัคีผนึกประสาน    ความคิดที่จะชวยพลิกฟนประเทศ ให
มีความเจริญรุงเรือง  มีเกียรติและศักดิศรี   เปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ 
 
     2. สีแดง น้าํเงิน (แถบกลาง)  หมายถึงความมุงมั่นที่จะพลิกฟนประเทศชาติดวยนโยบายใหม วิธี
คิดใหม และกระบวนการสรางภูมิปญญา 

     3. สีน้ําเงิน (แถบหลัง) หมายถึง ความมุงมั่นแนวแนและความพากเพียรที่จะพัฒนา  ประเทศให
มั่นคง เขมแข็ง และกาวหนาในทุกๆดานอยางยั่งยืน 
 
          พรรค "ไทยรักไทย" พรรคการเมืองใหม ที่ไดรับการตั้งชื่อจากเสียงของประชาชน และเผยตวั
ผูรวมสานอุดมการณ และไดประกาศแนวความคิดหลักของพรรคชัดเจนดวยวา 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดหนวยงานหรือผูนาํที่บริหารประเทศแบบมีกลยุทธ จนพา
ประเทศหลงทางสูวิกฤตเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอตัวมาบริหารประเทศแบบมีกลยุทธ
นําทาง 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : การมักยึดกฏหมายนําในการแกปญหา พรรคไทยรักไทยจึงขอ
เสนอใหใชหลักการบริหารนาํการแกปญหา โดยใชกฏหมายเปนเพียงสวนประกอบและรัฐบาล
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จะตองขอความรวมมือจากทกุฝายโดยไมแบงพรรคแบงพวกเพราะเราตองรวมพลังคนไทยดวยกัน
เพื่อคนไทยดวยกัน 

  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดการมีสวนรวมในการปกครอง พรรคไทยรักไทยจึงขอให
สรางคนมีความสามารถที่คิดและมีอิสระในการทํางานสงู ทําเปนทีมและบริหารแบบผสมผสาน 
ประนีประนอม แตกลาตัดสนิใจที่เด็ดขาด โดยยดึประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนหลัก  
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ความลาชาของระบบราชการ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอใหคิด
แบบนอกกรอบ ของระบบราชการ และลัดขั้นตอนที่ไมจาํเปนเพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว 
 
          พรรคไทยรักไทย จึงไดจดทะเบยีนกอตั้งเมื่อวนัที ่14 กรกฏาคม 2541 ถือวาเปนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งขึ้น ภายใตรัฐธรรมนญูฉบับใหม ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
แกปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤต โดยมีผูรวมกอตั้ง 23 คน จนถึงขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ
กวา 13 ลานคน การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทย เปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน " 
คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน" โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 
และตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในทกุ
ปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกจิและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศ 
พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน และนําเสนอตอพี่นองประชาชนในการ
เลือกตั้งเมื่อป 2544 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=849 
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เจตนารมยพรรค 

 

       สังคมไทย มีประวัตศิาสตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีการสัง่สมภูมิปญญามายาวนานอยาง
ตอเนื่องถึงแมบางชวงจะเผชิญกับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลาย ทวาการสงสมทางปญญาที่
มีลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานทางประวตัศิาสตร เหลานั้นไดชวยใหเรารอดพนจากความ
ยากลําบากและสามารถกาวตอไปอยางมั่นคง ดวยความภาคภูมใิจ และมีศักดิ์ศรี สถานการณ
เศรษฐกิจของไทยและภูมภิาคเอเชียไดสรางความระส่ําระสายใหกับสังคมไทย และภูมิภาคอยาง
รุนแรงแบบทีไ่มเคยเปนมากอน 
        แตดวยภูมิปญญา ที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน ประกอบกับคณุคาอันดีงามของวัฒนธรรมไทย 
ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันครอบครัวชุมชนและความรักในอิสรภาพ จะเปนพลัง
ขับดันใหสังคมไทยแสวงหาทางออก ภายใตสภาวการณที่ระส่ําระสายอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และกาวตอไปดวยความสุขุมมั่นคง 
        กระบวนทัศน ทางความคิดที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัตศิาสตร ที่มี
ลักษณะสรางสรรคเปนของตนเองและมีความแจมชัดแบบเปนไปไดเทานั้น ที่จะสามารถสราง
ความมั่นใจแกคนทุกหมูเหลาในสังคม ผนึกกําลังกนักาวไปตามแนวทางดังกลาวอยางมีพลัง ยิ่งไป
กวานัน้กระบวนทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บนพื้นฐานของประวัตศิาสตรที่มีลักษณะ
สรางสรรคเปนของตนเองและเขาใจโลกที่เปนจริง มีความแจมชดัแบบเปนไปไดเทานั้นที่จะทําให
เราไดรับความนับถือจากนานาประเทศ  
        พรรคไทยรักไทย สถาปนาขึ้นเพื่อที่จะนําเอาการสั่งสมทางปญญาที่มีมาอยางยาวนาน
ดังกลาวมาเปนพื้นฐาน ในการทาํความเขาใจความเปนไปของโลกและเลือกเอาแตส่ิงที่ดงีามมา
ประกอบการแกปญหาของประเทศไทย และสังคมไทยเพื่อเปนทางเลือกใหพีน่องประชาชนชาว
ไทย รอดพนจากวกิฤตการณคร้ังนี้และกาวตอไปขางหนาอยางมีเกียรติศกัดิศ์รีและภาคภูมใิจ 
นอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยยังเชื่อวาเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผนดนิก็คือ การ
เพิ่มพูนความอดุมใหกับชีวิตของประชาชนโดยการสรางและธํารงไวซ่ึงความเสมอภาค ทางดาน
โอกาสในชีวิตใหกับประชาชนอยางมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=839 
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ประวัติพรรค 

 

                    พรรคประชาธิปตย เปนพรรคการเมืองที่ เกาแกที่ สุดที่ไดมีการกอตั้งกอนที่
จะมีพระราช บัญญัติพรรคการเมืองโดยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 เมษายน  2489 โดยมี นาย
ควง  อภัยวงศ เปน หัวหนาพรรคคนแรกและ  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนเลขาธิการ
พรรคคนแรกตลอดระยะเวลา  50 ปที่ ผานมาพรรคประชาธิปตยไดดาํเนินการตอสู
ทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยอยางตอเนื่องซ่ึงพอจะจาํแนกออกไดเปน  4 ยุค 
กลาวคือ 
ยุคท่ีหนึ่ง (2489-2501) : ยุคแหงการสรางพรรค และสรางประชาธิปไตย  ตอตานเผด็จ
การ  ในระยะตนสภาพการเ  มืองของประเทศไทยมีความผันผวนเนื่องจากอยูใน  ระหวาง  
การเริ่มตน การดาํเนินงานทางการเมืองอยูในวงแคบพรรคประชาธิปตยไดมีการ
ดําเนินการ ทางการเมืองที่ สําคัญสรุปไดดังนี้ * ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาล
นายปรีดี พนมยงค 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร  พ.ศ 2490 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงคราม 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลแหงกลุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
ระหวางป 2501-2511 บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปตยไดหยุดชั่วคราว เมื่อ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง  และเปนเผด็จการเบ็ดเสร็จในป 
2501 
ยุคท่ีสอง  (2511-2519) : ยุคแหงการฟนฟูพรรค และเชิดชูประชาธิปไตย ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ทางพรรคฯไดมีการ 
ดําเนินการทางการเมืองที่ สําคัญดังนี้ 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนฝายคานรัฐบาล  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519  
ยุคท่ีสาม (2522-2533) : ยุคแหงการปรับปรุงนโยบาย  และเขามีสวนรวมในการบริหาร
บานเมือง ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และจัดใหมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 22 เมษายน  2522 นับเปนการเขาสูยุคที่สามทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 
ซ่ึงทางพรรคฯ  ไดมีการดาํเนินการทางการเมืองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
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* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (1, 2, 3, 4, 5) 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ยุคท่ีสี่ (ปลายป 2533-ปจจุบัน):ยุคแหงการเปนรัฐบาลของประชาชนและฝายคานที่ มี 
ประสิทธิภาพ 
     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2533 พรรคประชาธิปตยไดประกาศถอนตัวจากการเปนพรรค 
รวมรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหะวัณซึ่งหลังจากนั้นไดเกิดผันแปรทางการเมืองอยาง
รุนแรงนาํ มาถึงเหตุการณยึดอํานาจของ“คณะ  รสช.” และเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ใน
ที่ สุด ทามกลางวิกฤติการทางการเมืองในยุคที่ ส่ีนี้พรรคประชาธิปตยไดเขามามีบทบาท
ในการ ตอตานเผด็จการเคียงบาเคียงไหลกับประชาชนจนกระทั่งเหตุการณสงบและ
นําไปสูการเลือก ตั้งในเดือนกันยายน  2535 ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดรับชัยชนะขาว
สะอาดมีส.ส ไดรับเลือกตั้ง มากที่ สุดเปนจาํนวน  79 คนและไดเปนพรรคแกนนาํในการ
จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนดําเนินการบริหารบาน เมือง มาเปนระยะเวลา2ปคร่ึงจนมาถึงกลางป2538 ซ่ึง
มีเหตุการณพลิกผันทางการเมืองจน  นํามาสู การยุบสภาทําใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม
ในวันที่ 2 กรกฏาคม2538 ซ่ึงสมาชิกพรรค ประชาธิปตยได รับเลือกตั้งเขามาเปนส.ส 86 
คนและดําเนินการทางการเมืองเปนฝายคาน รัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา ซ่ึงทางพรรค
ไดพิสูจนถึงการเปนพรรคฝายคานที่ มีประสิทธิ ภาพตอสูกับการปกครองประเทศที่ไม
โปรงใส  จนในที่ สุดนายบรรหาร  ศิลปอาชาตอง ประกาศ  ยุบสภาและจัดใหมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จากการดําเนินการทางการเมืองที่ตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา  50 ป พรรคประชาธิปตย ไดตอสู กับระบอบเผด็จการเดิมมาในหลายยุคสมัย
บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะพรรคฝายคาน บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะฝายรัฐบาล
แตทั้งนี้ไมวาจะมีบทบาทและฐานะอยางไรในการตอสู ทางการเมืองพรรคประชาธิปตย
ยังคงยึดมั่นการดาํเนินการทางการเมืองในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขยึดถืออุดมคติ 4 ประการของพรรคยืนหยัดพิทักษรักษา ผลประโยชนของคน
สวนใหญและมุงมั่นสรางสังคมที่ เปนธรรมใหบังเกิดขึ้นดวยจิตใจและ  การอุทิศตัวใน
หลักการแหงความซื่อสัตยสุจริต  

ที่มา  : เว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/abouthistory.asp 
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 เมื่อ 6 เมษายน  2489 
      1. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธ์ิ 
      2. พรรคจะดาํเนินการเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตตอประชาชน 
      3. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย  และเหตุผลเพ่ือความศักดิ์ สิทธิ์
แหงรัฐธรรมนูญ และเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
      4. พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการ
ของรัฐบาลใดๆ 
      5. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถ่ินใหมากที่ สุดเทาที่จะทาํได
เนื่องจากความใกลชิดขององคกรในทองถ่ินมีมากกวาสวนกลาง  
      6. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทาํกิน  - ที่อยูและอาชีพ และจะเคารพ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
      7. พรรคเช่ือวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่ เห็นวาการ
แทรกแซงจะเปนประโยชนแกสวนรวม  เชน กิจการสาธารณูปโภค 
      8. พรรคจะสงเสริมและรักษาไว ซ่ึง การศึกษา, ศาสนา , สาธารณสุขและ
สาธารณูปการ , ศิลป,วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความ
ปลอดภัยของประชาชน  
      9. พรรคเช่ือวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอม
เพรียงของประชาชนผู เปนเจาของประเทศ  และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลักคือ
กองทัพใหทันสมัยทั้งคุณภาพและปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตร
และนโยบายทางการเมือง 
      10. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ  
 
ที่มา : ที่มาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/aboutideal.asp 
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  ถึงพรรคประชาธิปตยทุกทาน  

ทําไม?สัญลักษณพรรคตองเปนรูปพระแมธรณีบีบมวยผม  ชวยตอบที 

โดย  :  สามัญชน  - 19/1/2549 - 14:15:22  

ความคิดเห็น :  

ไมไดคนดู แตเดาเอาวา  แมธรณีบีบมวยผม เพื่อบีบเอาน้ําออกมาทวม

พวกมาร  ที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันต  และเปนที่มา

ของคําวามารผจญ  นาจะอยางนั้นนะ  ถาผิดก็ขอโทษชาว  ปชป  ดวย  

เพราะไมเห็นมีใครตอบเลย  ทั้งๆที่ คุณสามัญชนจาหนามาถึงทานนานแลว  
โดย : เดาเอา - 20/1/2549 - 14:36:34  

ที่พรรคประชาธิปตย  เอาพระแมธรณีมาก็เพื่อเอาเคล็ดวาอยูฝายธรรมนะ  

ไมใชพวกมาร  เพราะฉนั้นใครที่อยูฝ งตรงขาม  เปนมารหมด  ฮาๆๆๆๆๆๆๆ  

ทักษิณก็ใช  ฮาๆๆๆๆๆ   
โดย : เดาตอ - 20/1/2549 - 14:40:16  

พระแมมวยผมหักไมวา  

อะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ   
โดย : เคยคลองตน - 20/1/2549 - 17:05:04   

รายละเอียด  

ชื่อ  :  
ความคิดเห็น  :

 
  ลบ บันทึ ก
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ผลสํารวจพฤติกรรมนักทองเน็ตใชคนหาขอมูลมากขึ้น 
                    กรุงเทพฯ 23 มี.ค. - เนคเทคเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย
ประจําป 2547 พบการคนหาขอมูลมีมากขึ้น ขณะที่ชายใชอินเทอรเน็ตมากกวาหญิงสวนปญหาใหญ
คือไวรัสคอมพิวเตอร และยงัพบวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญไมเคยซื้อสินคาออนไลน 
                    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผยผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ป 2547 จากการตอบแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตพันธมิตร 12 แหง ดวยกลุม
ตัวอยาง 10,525 คน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตรอยละ 35 ใชคนหาขอมูล รองลงมารอยละ 29.2 ใช
รับสงอีเมล สวนการใชติดตามขาวสารมีเพียงรอยละ 9 ถัดมา คือใชสนทนารอยละ 9.1 ใชเลนเกม
รอยละ 3.9 ใชบริการเว็บบอรดรอยละ 3.7 และดาวนโหลดซอฟแวรรอยละ 3.5 นกัทองเน็ตสวน
ใหญจะใชคอมพิวเตอรจากที่ทํางานและทีโ่รงเรียนมากกวาที่บาน ในขณะทีเ่วลาที่ใชมากที่สุดคือ
ระหวาง 20.00-24.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 12.00-16.00 น. และเวลา 8.00-12.00 น. รอยละ 19.4 
ตามลําดับ 
                    ผูใชอินเทอรเนต็สวนใหญมีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000-50,000 บาทและ
เปนครอบครัวในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ถึงรอยละ 60 การสํารวจยังพบวากลุมที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชายรอยละ 53.8 และเปนหญิงรอยละ 45.5 ในขณะที่การศึกษาของนักทอง
อินเทอรเน็ตสวนใหญจบปรญิญาตรีมากที่สุด รอยละ 61.4 กลุมอายุระหวาง 20-29 ป คือคนที่ใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือรอยละ 52.3 
                    สวนปญหาสําคญับนอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางระบวุา มีปญหาไวรัสคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดรอยละ 55.3 รองลงมาคือปญหาความลาชาของการสื่อสาร รอยละ 55.2 และปญหาอีเมลขยะ 
รอยละ 28.5 สวนปญหาแหลงยั่วยุทางเพศ กลุมตัวอยางระบุวาเปนปญหาเพียงรอยละ 24.8 และ
ปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลมีรอยละ 19.6  
                    การสํารวจยังพบอีกวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญถึงรอยละ 70.1 ไมเคยซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต สวนผูใชรอยละ 29.9 ที่เคยซื้อสินคาออนไลน นิยมซ้ือหนังสือมากทีสุ่ดรอยละ 41.9 
รองลงมาคือ ซ้ือซอฟแวร (สงพัสดุ) รอยละ 16.9 การสั่งจองบริการตางๆรอยละ 16.8 ส่ังซ้ือ
ภาพยนตร (แบบสงพัสดุ) รอยละ 15.8 ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรรอยละ 14.8 และซื้อเพลง (แบบสง
พัสดุ) รอยละ 9.1 ขณะทีก่ารซื้อเส้ือผา กลองถายรูป มือถือ พีดีเอ และซอฟแวร(แบบสงออนไลน) 
รวมถึงการประมูลออนไลนยังมีจํานวนนอย.- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  23 มีนาคม 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=84945. 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยชี้อินเทอรเน็ตเปนชองทางการเลือกตั้งท่ีไมควรมองขาม  
                    กรุงเทพฯ 4 ก.พ. - รายงานของศนูยวจิัยกสิกรไทยตั้งขอสังเกตวา การใชส่ือ
อินเทอรเน็ตสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี ้ มีความแตกตางกับครั้งที่ผานมาจากจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตคอนขางมากประกอบกับการขยายตวัอยางมากของธุรกิจอีคอมเมิรซ ทําให
มีผูสนใจใชส่ืออินเทอรเน็ตสําหรับการประชาสัมพันธหาเสียงกันมาก รวมถึงชวงเวลาในการใช
เวลาหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองสั้งลงกวาเดิม 15 วัน จํานวนพรรคการเมอืงที่ลงสมัครมี
จํานวนลดลงจาก 37 พรรค เหลือเพียง 24 พรรค ปจจุบันมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ขยายตวัเพิ่มขึน้เปน 7 ลานคนหรือเทากับ รอยละ 11 ของจํานวนประชากร ขณะเดยีวกันการสื่อสาร
ทางชองทางอื่นกลับไดรับความนยิมใชเปนสื่อหาเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเดิม 
เนื่องจากเปนสื่อที่ใชในการกระจายขาวสารในวงกวาง และเขาถึงกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก
สําหรับการรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือโทรทัศนจะสามารถรายงานไดอยางรวดเร็ว ส่ิงที่
นาสนใจคือการผนวกเทคโนโลยีเขากับโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยการจางนักศึกษาถึง 18,000 คน 
รายงานผลในระหวางการนบัคะแนนผานทางระบบเอสเอ็มเอสของโทรศัพทเคล่ือนที่ ยิ่งทําใหการ
รายงานผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้        
                    ขณะที่ส่ืออินเทอรเน็ตก็ยังเปนชองทางการรายงานผล ที่มีความรวดเร็วไมแตกตางกัน 
เมื่อสํานักขาวเกาะติดการเลือกตั้งอยางใกลชิด ทั้งการรายงานขาวตั้งแตเร่ิมตนการหาเสียงของ
ผูสมัครและพรรคการเมืองและจนถึงขั้นตอนการรายงานผลแบบเรียลไทม ที่จะทําใหสํานักขาว
ไดรับความสนใจจากผูใชอินเทอรเน็ต กอนที่จะมกีารตีพิมพเปนกระดาษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อสําคัญที่พรรคการเมืองและสํานักขาวใหความสําคัญมาก เพราะอินเทอรเน็ต
กําลังเปนที่นยิมใชกันอยางกวางขวางทั้งในกลุมคนทํางาน และนักเรยีน/นักศกึษา ทีส่ามารถเรียกชม
ขอมูลการเลือกตั้งไดอยางปจจุบันทันดวน โดยกลุมผูใชบริการเหลานี้เปนเปาหมายที่สําคัญของ
เหลาพรรคการเมืองที่จะใชส่ืออินเทอรเน็ตเพื่อการหาเสยีงใหกับพรรคของตนอีกทางหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเปนสื่อที่นับวาลงทุนนอยกวาสื่ออ่ืน ยังสามารถใหบริการไดอยางทัว่ถึงกับผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต ที่มีอยูประมาณ 7 ลานคน 
                    อยางไรก็ดี ความสนใจในเรื่องการเมืองของกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตยังคงอยูใน
วงจํากดัเฉพาะกลุมเทานั้น และคาดวาจะมจีํานวนผูเขาเยีย่มชมเว็บไซตทางการเมืองเพียงรอยละ 10-
20 ของผูใชบริการทั้งหมด หรือประมาณ 7 แสน - 1 ลานคนเทานั้น โดยหากพรรคการเมืองใชกล
ยุทธการหาเสยีงผานสื่ออินเทอรเน็ตอยางไดผล และสามารถจูงใจใหเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตของตนได
อยางประทับใจแลวจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตนาจะเพิม่ขึ้นกวาที่คาดไวอีก จึงเทากับวาฐาน
คะแนนเสียงทีเ่พิ่มขึ้นจากการใชส่ืออินเทอรเน็ตก็จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองนั้น และพรรค
การเมืองไมควรละเลยหรือมองขามฐานเสียงที่ใชบริการผานสื่ออินเทอรเน็ต เพราะหากสามารถชวง
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ชิงความไดเปรียบจากการดงึคะแนนเสียงของประชาชนกลุมนี้มาไดมากเทาใด กจ็ะเปนการเติม
คะแนนสียงแกพรรคการเมอืงของตนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่เปนกลุม
เยาวชน ซ่ึงมักจะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการเลือกตั้ง 
                    นอกจากคะแนนเสียงจากกลุมผูใชอินเทอรเน็ตแลว ส่ืออินเทอรเน็ตยังนับวาเปนชอง
ทางการสื่อสารที่มีตนทุนของการสื่อสารไมสูงมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
ประเภทใบปลิวหรือแผนพับ หรือหนังสือพิมพที่คิดคาโฆษณาเปนคอลัมนนิ้ว ปายโฆษณา ซ่ึงมีคา
เชาและตนทนุการจัดทําสูง ส่ือวิทยุโทรทัศน ที่คิดคาบริการเปนนาทขีองการออกอากาศ ในขณะที่
การจัดทําเว็บไซตมีตนทุนการจัดทําคอนขางสูงในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต แตสามารถใช
งานไดในระยะยาว โดยเฉลีย่แลวการสรางเว็บไซต 1 เวบ็ไซต จะมตีนทุนเฉลี่ยเปนหลักหมื่นขึน้ไป
จนถึงหลักลาน และปจจัยที่ทําใหตนทุนการสรางเว็บไซตแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบหรือ
หนาตาของโฮมเพจ จํานวนหนา โปรแกรมที่ใช เนื้อที่บนเว็บไซต ซอฟตแวร เปนตน อยางไรก็ตาม 
ขอมูลในเว็บไซตนั้นจะสามารถอัพเดทหรือปรับปรุงไดตลอดเวลา ศูนยวจิัยกสิกรไทย คาดวา จะมี
เม็ดเงินเขาหมนุเวยีนในวงการอินเทอรเนต็ ไมนอยกวา 40 ลานบาท และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม
เพียงแตเปนการนําส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อที่ทันสมัยมาใช แตการทีพ่รรคการเมือง องคกรทาง
การเมืองหรือแมแตการรายงานขาวออนไลนใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น ก็จะทําใหเกิด
การตื่นตัวทางการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับขอมลูขาวสารทาง
การเมืองที่หาชมไดในเว็บไซต นับวาเปนประโยชนอยางมากตอการมีสวนชวยเพิ่มขอมูลในการ
ตัดสินใจและเขาใจถึงวิธีการเลือกตั้งที่จะถงึในอีกไมกี่วนัขางหนานี.้- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  4 กุมภาพันธ 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=81477. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
                                                                                                                                                      137 

เห็นมาอยางไรเขียนไปอยางนั้น : เห็นมาอยางไร เขียนไปอยางนั้น : เลือกตั้ง 2548 
 

 

 
 
ที่มา : เดลินิวส. 2 กุมภาพันธ 2548. http://www.dailynews.co.th/col/col.asp?columnid=7803.      
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ประวัติการศึกษา                                      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
จากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม ป พ.ศ. 2541 
และเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  
กลุมวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
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ตัวอยางตารางบันทึกเนื้อหา (Coding Sheet)   
         

วันที่  ……………………….... 
 

แบบแผนของการปราศรัยหาเสียง 
หรือแนวทางการรณรงคหาสยีง 

เว็บไซต 
พรรคไทยรักไทย 

เว็บไซต 
พรรคประชาธปิตย 

1.การใหขาวสารทางการเมือง 
-การรายงานเหตุการณทั่วไปทางการเมือง 
-การใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 
-กําหนดการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังและออกพบปะประชาชน 
-การแจงวันเวลาในการไปเลือกต้ัง 

  

รวม   

2.การแนะนําวิธีการใชสิทธิ 
-การแนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังลวงหนา 
-การแนะนําวิธีการแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

  

รวม   

3.การจูงใจดวยการขายโครงการและนโยบาย 
-การโฆษณาผูสมัครในพรรคและภาพลักษณของพรรค 
-การโฆษณาหาเสียงเฉพาะกลุมเปาหมายหรือฐานเสียง 
-การโฆษณาโครงการหรือนโยบายของพรรคที่จะทําให 
-การโฆษณาผลงานของพรรคที่ผานมา 

  

รวม   

4.การโจมตี 
-การโจมตีนโยบายหาเสียง 
-การโจมตีคุณสมบัติของผูสมัคร 
-การโจมตีพรรคหรือบุคคลในพรรค 
-การโจมตีหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   

5.การกลาวแก 
-การปกปองบุคคลหรือผลงานของบุคคล 
-การปกปองโครงสรางและหนาที่การทํางานของพรรค 
  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

รวม   
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ประวัติพรรค 
 

 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ภายใตรูปลักษณของอักษรไทย "ท" แสดงความหมายของการรวมเปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันของคน
ไทยทั้งมวล ผูมีอุดมการณอันแรงกลา ที่จะคิดใหม ทําใหม เพื่อพลิกฟนประเทศใหกลับคืนสูความ
รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป โดยมีองคประกอบของเจตนารมณดังนี ้
       
     1. เลขหนึ่ง (สีน้ําเงนิแถบหนา) หมายถึง การผนึกแนวคิดรวมพลังของทุกคนในชาติ เปนหนึ่ง
เดียว โดยเดินตามรอยพระยคุลบาทยดึมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงมีพระราชประสงค ใหคนไทยรูรักสามคัคีผนึกประสาน    ความคิดที่จะชวยพลิกฟนประเทศ ให
มีความเจริญรุงเรือง  มีเกียรติและศักดิศรี   เปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ 
 
     2. สีแดง น้าํเงิน (แถบกลาง)  หมายถึงความมุงมั่นที่จะพลิกฟนประเทศชาติดวยนโยบายใหม วิธี
คิดใหม และกระบวนการสรางภูมิปญญา 

     3. สีน้ําเงิน (แถบหลัง) หมายถึง ความมุงมั่นแนวแนและความพากเพียรที่จะพัฒนา  ประเทศให
มั่นคง เขมแข็ง และกาวหนาในทุกๆดานอยางยั่งยืน 
 
          พรรค "ไทยรักไทย" พรรคการเมืองใหม ที่ไดรับการตั้งชื่อจากเสียงของประชาชน และเผยตวั
ผูรวมสานอุดมการณ และไดประกาศแนวความคิดหลักของพรรคชัดเจนดวยวา 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดหนวยงานหรือผูนาํที่บริหารประเทศแบบมีกลยุทธ จนพา
ประเทศหลงทางสูวิกฤตเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอตัวมาบริหารประเทศแบบมีกลยุทธ
นําทาง 
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : การมักยึดกฏหมายนําในการแกปญหา พรรคไทยรักไทยจึงขอ
เสนอใหใชหลักการบริหารนาํการแกปญหา โดยใชกฏหมายเปนเพียงสวนประกอบและรัฐบาล
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จะตองขอความรวมมือจากทกุฝายโดยไมแบงพรรคแบงพวกเพราะเราตองรวมพลังคนไทยดวยกัน
เพื่อคนไทยดวยกัน 

  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ขาดการมีสวนรวมในการปกครอง พรรคไทยรักไทยจึงขอให
สรางคนมีความสามารถที่คิดและมีอิสระในการทํางานสงู ทําเปนทีมและบริหารแบบผสมผสาน 
ประนีประนอม แตกลาตัดสนิใจที่เด็ดขาด โดยยดึประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนหลัก  
  
          เพราะจุดออนของชาติคือ : ความลาชาของระบบราชการ พรรคไทยรักไทยจึงขอเสนอใหคิด
แบบนอกกรอบ ของระบบราชการ และลัดขั้นตอนที่ไมจาํเปนเพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว 
 
          พรรคไทยรักไทย จึงไดจดทะเบยีนกอตั้งเมื่อวนัที ่14 กรกฏาคม 2541 ถือวาเปนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งขึ้น ภายใตรัฐธรรมนญูฉบับใหม ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
แกปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤต โดยมีผูรวมกอตั้ง 23 คน จนถึงขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ
กวา 13 ลานคน การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทย เปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน " 
คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน" โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 
และตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในทกุ
ปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกจิและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศ 
พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน และนําเสนอตอพี่นองประชาชนในการ
เลือกตั้งเมื่อป 2544 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=849 
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เจตนารมยพรรค 

 

       สังคมไทย มีประวัตศิาสตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีการสัง่สมภูมิปญญามายาวนานอยาง
ตอเนื่องถึงแมบางชวงจะเผชิญกับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลาย ทวาการสงสมทางปญญาที่
มีลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานทางประวตัศิาสตร เหลานั้นไดชวยใหเรารอดพนจากความ
ยากลําบากและสามารถกาวตอไปอยางมั่นคง ดวยความภาคภูมใิจ และมีศักดิ์ศรี สถานการณ
เศรษฐกิจของไทยและภูมภิาคเอเชียไดสรางความระส่ําระสายใหกับสังคมไทย และภูมิภาคอยาง
รุนแรงแบบทีไ่มเคยเปนมากอน 
        แตดวยภูมิปญญา ที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน ประกอบกับคณุคาอันดีงามของวัฒนธรรมไทย 
ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันครอบครัวชุมชนและความรักในอิสรภาพ จะเปนพลัง
ขับดันใหสังคมไทยแสวงหาทางออก ภายใตสภาวการณที่ระส่ําระสายอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และกาวตอไปดวยความสุขุมมั่นคง 
        กระบวนทัศน ทางความคิดที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวบนพื้นฐานของประวัตศิาสตร ที่มี
ลักษณะสรางสรรคเปนของตนเองและมีความแจมชัดแบบเปนไปไดเทานั้น ที่จะสามารถสราง
ความมั่นใจแกคนทุกหมูเหลาในสังคม ผนึกกําลังกนักาวไปตามแนวทางดังกลาวอยางมีพลัง ยิ่งไป
กวานัน้กระบวนทัศนทางความคิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บนพื้นฐานของประวัตศิาสตรที่มีลักษณะ
สรางสรรคเปนของตนเองและเขาใจโลกที่เปนจริง มีความแจมชดัแบบเปนไปไดเทานั้นที่จะทําให
เราไดรับความนับถือจากนานาประเทศ  
        พรรคไทยรักไทย สถาปนาขึ้นเพื่อที่จะนําเอาการสั่งสมทางปญญาที่มีมาอยางยาวนาน
ดังกลาวมาเปนพื้นฐาน ในการทาํความเขาใจความเปนไปของโลกและเลือกเอาแตส่ิงที่ดงีามมา
ประกอบการแกปญหาของประเทศไทย และสังคมไทยเพื่อเปนทางเลือกใหพีน่องประชาชนชาว
ไทย รอดพนจากวกิฤตการณคร้ังนี้และกาวตอไปขางหนาอยางมีเกียรติศกัดิศ์รีและภาคภูมใิจ 
นอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยยังเชื่อวาเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผนดนิก็คือ การ
เพิ่มพูนความอดุมใหกับชีวิตของประชาชนโดยการสรางและธํารงไวซ่ึงความเสมอภาค ทางดาน
โอกาสในชีวิตใหกับประชาชนอยางมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได 

ที่มา : เว็บไซตพรรคไทยรักไทย. http://thairakthai.or.th/trtp/info_party/info_th.asp?L;b_id=839 
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ประวัติพรรค 

 

                    พรรคประชาธิปตย เปนพรรคการเมืองที่ เกาแกที่ สุดที่ไดมีการกอตั้งกอนที่
จะมีพระราช บัญญัติพรรคการเมืองโดยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 เมษายน  2489 โดยมี นาย
ควง  อภัยวงศ เปน หัวหนาพรรคคนแรกและ  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนเลขาธิการ
พรรคคนแรกตลอดระยะเวลา  50 ปที่ ผานมาพรรคประชาธิปตยไดดาํเนินการตอสู
ทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยอยางตอเนื่องซ่ึงพอจะจาํแนกออกไดเปน  4 ยุค 
กลาวคือ 
ยุคท่ีหนึ่ง (2489-2501) : ยุคแหงการสรางพรรค และสรางประชาธิปไตย  ตอตานเผด็จ
การ  ในระยะตนสภาพการเ  มืองของประเทศไทยมีความผันผวนเนื่องจากอยูใน  ระหวาง  
การเริ่มตน การดาํเนินงานทางการเมืองอยูในวงแคบพรรคประชาธิปตยไดมีการ
ดําเนินการ ทางการเมืองที่ สําคัญสรุปไดดังนี้ * ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาล
นายปรีดี พนมยงค 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร  พ.ศ 2490 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงคราม 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลแหงกลุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
ระหวางป 2501-2511 บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปตยไดหยุดชั่วคราว เมื่อ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง  และเปนเผด็จการเบ็ดเสร็จในป 
2501 
ยุคท่ีสอง  (2511-2519) : ยุคแหงการฟนฟูพรรค และเชิดชูประชาธิปไตย ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ทางพรรคฯไดมีการ 
ดําเนินการทางการเมืองที่ สําคัญดังนี้ 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนฝายคานรัฐบาล  ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519  
ยุคท่ีสาม (2522-2533) : ยุคแหงการปรับปรุงนโยบาย  และเขามีสวนรวมในการบริหาร
บานเมือง ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และจัดใหมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 22 เมษายน  2522 นับเปนการเขาสูยุคที่สามทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 
ซ่ึงทางพรรคฯ  ไดมีการดาํเนินการทางการเมืองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
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* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรคฝายคานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (1, 2, 3, 4, 5) 
* ปฏิบัติหนาที่ เปนพรรครวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ยุคท่ีสี่ (ปลายป 2533-ปจจุบัน):ยุคแหงการเปนรัฐบาลของประชาชนและฝายคานที่ มี 
ประสิทธิภาพ 
     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2533 พรรคประชาธิปตยไดประกาศถอนตัวจากการเปนพรรค 
รวมรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหะวัณซึ่งหลังจากนั้นไดเกิดผันแปรทางการเมืองอยาง
รุนแรงนาํ มาถึงเหตุการณยึดอํานาจของ“คณะ  รสช.” และเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ใน
ที่ สุด ทามกลางวิกฤติการทางการเมืองในยุคที่ ส่ีนี้พรรคประชาธิปตยไดเขามามีบทบาท
ในการ ตอตานเผด็จการเคียงบาเคียงไหลกับประชาชนจนกระทั่งเหตุการณสงบและ
นําไปสูการเลือก ตั้งในเดือนกันยายน  2535 ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดรับชัยชนะขาว
สะอาดมีส.ส ไดรับเลือกตั้ง มากที่ สุดเปนจาํนวน  79 คนและไดเปนพรรคแกนนาํในการ
จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนดําเนินการบริหารบาน เมือง มาเปนระยะเวลา2ปคร่ึงจนมาถึงกลางป2538 ซ่ึง
มีเหตุการณพลิกผันทางการเมืองจน  นํามาสู การยุบสภาทําใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม
ในวันที่ 2 กรกฏาคม2538 ซ่ึงสมาชิกพรรค ประชาธิปตยได รับเลือกตั้งเขามาเปนส.ส 86 
คนและดําเนินการทางการเมืองเปนฝายคาน รัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา ซ่ึงทางพรรค
ไดพิสูจนถึงการเปนพรรคฝายคานที่ มีประสิทธิ ภาพตอสูกับการปกครองประเทศที่ไม
โปรงใส  จนในที่ สุดนายบรรหาร  ศิลปอาชาตอง ประกาศ  ยุบสภาและจัดใหมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จากการดําเนินการทางการเมืองที่ตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา  50 ป พรรคประชาธิปตย ไดตอสู กับระบอบเผด็จการเดิมมาในหลายยุคสมัย
บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะพรรคฝายคาน บางครั้งแสดงบทบาทในฐานะฝายรัฐบาล
แตทั้งนี้ไมวาจะมีบทบาทและฐานะอยางไรในการตอสู ทางการเมืองพรรคประชาธิปตย
ยังคงยึดมั่นการดาํเนินการทางการเมืองในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขยึดถืออุดมคติ 4 ประการของพรรคยืนหยัดพิทักษรักษา ผลประโยชนของคน
สวนใหญและมุงมั่นสรางสังคมที่ เปนธรรมใหบังเกิดขึ้นดวยจิตใจและ  การอุทิศตัวใน
หลักการแหงความซื่อสัตยสุจริต  

ที่มา  : เว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/abouthistory.asp 
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 เมื่อ 6 เมษายน  2489 
      1. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธ์ิ 
      2. พรรคจะดาํเนินการเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตตอประชาชน 
      3. พรรคจะดาํเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย  และเหตุผลเพ่ือความศักดิ์ สิทธิ์
แหงรัฐธรรมนูญ และเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
      4. พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการ
ของรัฐบาลใดๆ 
      5. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถ่ินใหมากที่ สุดเทาที่จะทาํได
เนื่องจากความใกลชิดขององคกรในทองถ่ินมีมากกวาสวนกลาง  
      6. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทาํกิน  - ที่อยูและอาชีพ และจะเคารพ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
      7. พรรคเช่ือวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่ เห็นวาการ
แทรกแซงจะเปนประโยชนแกสวนรวม  เชน กิจการสาธารณูปโภค 
      8. พรรคจะสงเสริมและรักษาไว ซ่ึง การศึกษา, ศาสนา , สาธารณสุขและ
สาธารณูปการ , ศิลป,วรรณกรรม, จารีต ประเพณี, ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความ
ปลอดภัยของประชาชน  
      9. พรรคเช่ือวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอม
เพรียงของประชาชนผู เปนเจาของประเทศ  และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลักคือ
กองทัพใหทันสมัยทั้งคุณภาพและปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตร
และนโยบายทางการเมือง 
      10. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ  
 
ที่มา : ที่มาเว็บไซตพรรคประชาธิปตย. http://www.democrat.or.th/aboutideal.asp 
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  ถึงพรรคประชาธิปตยทุกทาน  

ทําไม?สัญลักษณพรรคตองเปนรูปพระแมธรณีบีบมวยผม  ชวยตอบที 

โดย  :  สามัญชน  - 19/1/2549 - 14:15:22  

ความคิดเห็น :  

ไมไดคนดู แตเดาเอาวา  แมธรณีบีบมวยผม เพื่อบีบเอาน้ําออกมาทวม

พวกมาร  ที่มาขวางพระพุทธเจาไมใหสําเร็จเปนพระอรหันต  และเปนที่มา

ของคําวามารผจญ  นาจะอยางนั้นนะ  ถาผิดก็ขอโทษชาว  ปชป  ดวย  

เพราะไมเห็นมีใครตอบเลย  ทั้งๆที่ คุณสามัญชนจาหนามาถึงทานนานแลว  
โดย : เดาเอา - 20/1/2549 - 14:36:34  

ที่พรรคประชาธิปตย  เอาพระแมธรณีมาก็เพื่อเอาเคล็ดวาอยูฝายธรรมนะ  

ไมใชพวกมาร  เพราะฉนั้นใครที่อยูฝ งตรงขาม  เปนมารหมด  ฮาๆๆๆๆๆๆๆ  

ทักษิณก็ใช  ฮาๆๆๆๆๆ   
โดย : เดาตอ - 20/1/2549 - 14:40:16  

พระแมมวยผมหักไมวา  

อะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ   
โดย : เคยคลองตน - 20/1/2549 - 17:05:04   

รายละเอียด  

ชื่อ  :  
ความคิดเห็น  :

 
  ลบ บันทึ ก
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ผลสํารวจพฤติกรรมนักทองเน็ตใชคนหาขอมูลมากขึ้น 
                    กรุงเทพฯ 23 มี.ค. - เนคเทคเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย
ประจําป 2547 พบการคนหาขอมูลมีมากขึ้น ขณะที่ชายใชอินเทอรเน็ตมากกวาหญิงสวนปญหาใหญ
คือไวรัสคอมพิวเตอร และยงัพบวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญไมเคยซื้อสินคาออนไลน 
                    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผยผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ป 2547 จากการตอบแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตพันธมิตร 12 แหง ดวยกลุม
ตัวอยาง 10,525 คน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตรอยละ 35 ใชคนหาขอมูล รองลงมารอยละ 29.2 ใช
รับสงอีเมล สวนการใชติดตามขาวสารมีเพียงรอยละ 9 ถัดมา คือใชสนทนารอยละ 9.1 ใชเลนเกม
รอยละ 3.9 ใชบริการเว็บบอรดรอยละ 3.7 และดาวนโหลดซอฟแวรรอยละ 3.5 นกัทองเน็ตสวน
ใหญจะใชคอมพิวเตอรจากที่ทํางานและทีโ่รงเรียนมากกวาที่บาน ในขณะทีเ่วลาที่ใชมากที่สุดคือ
ระหวาง 20.00-24.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 12.00-16.00 น. และเวลา 8.00-12.00 น. รอยละ 19.4 
ตามลําดับ 
                    ผูใชอินเทอรเนต็สวนใหญมีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000-50,000 บาทและ
เปนครอบครัวในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ถึงรอยละ 60 การสํารวจยังพบวากลุมที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชายรอยละ 53.8 และเปนหญิงรอยละ 45.5 ในขณะที่การศึกษาของนักทอง
อินเทอรเน็ตสวนใหญจบปรญิญาตรีมากที่สุด รอยละ 61.4 กลุมอายุระหวาง 20-29 ป คือคนที่ใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด คือรอยละ 52.3 
                    สวนปญหาสําคญับนอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางระบวุา มีปญหาไวรัสคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดรอยละ 55.3 รองลงมาคือปญหาความลาชาของการสื่อสาร รอยละ 55.2 และปญหาอีเมลขยะ 
รอยละ 28.5 สวนปญหาแหลงยั่วยุทางเพศ กลุมตัวอยางระบุวาเปนปญหาเพียงรอยละ 24.8 และ
ปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลมีรอยละ 19.6  
                    การสํารวจยังพบอีกวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญถึงรอยละ 70.1 ไมเคยซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต สวนผูใชรอยละ 29.9 ที่เคยซื้อสินคาออนไลน นิยมซ้ือหนังสือมากทีสุ่ดรอยละ 41.9 
รองลงมาคือ ซ้ือซอฟแวร (สงพัสดุ) รอยละ 16.9 การสั่งจองบริการตางๆรอยละ 16.8 ส่ังซ้ือ
ภาพยนตร (แบบสงพัสดุ) รอยละ 15.8 ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรรอยละ 14.8 และซื้อเพลง (แบบสง
พัสดุ) รอยละ 9.1 ขณะทีก่ารซื้อเส้ือผา กลองถายรูป มือถือ พีดีเอ และซอฟแวร(แบบสงออนไลน) 
รวมถึงการประมูลออนไลนยังมีจํานวนนอย.- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  23 มีนาคม 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=84945. 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยชี้อินเทอรเน็ตเปนชองทางการเลือกตั้งท่ีไมควรมองขาม  
                    กรุงเทพฯ 4 ก.พ. - รายงานของศนูยวจิัยกสิกรไทยตั้งขอสังเกตวา การใชส่ือ
อินเทอรเน็ตสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี ้ มีความแตกตางกับครั้งที่ผานมาจากจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตคอนขางมากประกอบกับการขยายตวัอยางมากของธุรกิจอีคอมเมิรซ ทําให
มีผูสนใจใชส่ืออินเทอรเน็ตสําหรับการประชาสัมพันธหาเสียงกันมาก รวมถึงชวงเวลาในการใช
เวลาหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองสั้งลงกวาเดิม 15 วัน จํานวนพรรคการเมอืงที่ลงสมัครมี
จํานวนลดลงจาก 37 พรรค เหลือเพียง 24 พรรค ปจจุบันมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ขยายตวัเพิ่มขึน้เปน 7 ลานคนหรือเทากับ รอยละ 11 ของจํานวนประชากร ขณะเดยีวกันการสื่อสาร
ทางชองทางอื่นกลับไดรับความนยิมใชเปนสื่อหาเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเดิม 
เนื่องจากเปนสื่อที่ใชในการกระจายขาวสารในวงกวาง และเขาถึงกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก
สําหรับการรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือโทรทัศนจะสามารถรายงานไดอยางรวดเร็ว ส่ิงที่
นาสนใจคือการผนวกเทคโนโลยีเขากับโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยการจางนักศึกษาถึง 18,000 คน 
รายงานผลในระหวางการนบัคะแนนผานทางระบบเอสเอ็มเอสของโทรศัพทเคล่ือนที่ ยิ่งทําใหการ
รายงานผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้        
                    ขณะที่ส่ืออินเทอรเน็ตก็ยังเปนชองทางการรายงานผล ที่มีความรวดเร็วไมแตกตางกัน 
เมื่อสํานักขาวเกาะติดการเลือกตั้งอยางใกลชิด ทั้งการรายงานขาวตั้งแตเร่ิมตนการหาเสียงของ
ผูสมัครและพรรคการเมืองและจนถึงขั้นตอนการรายงานผลแบบเรียลไทม ที่จะทําใหสํานักขาว
ไดรับความสนใจจากผูใชอินเทอรเน็ต กอนที่จะมกีารตีพิมพเปนกระดาษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่ือ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อสําคัญที่พรรคการเมืองและสํานักขาวใหความสําคัญมาก เพราะอินเทอรเน็ต
กําลังเปนที่นยิมใชกันอยางกวางขวางทั้งในกลุมคนทํางาน และนักเรยีน/นักศกึษา ทีส่ามารถเรียกชม
ขอมูลการเลือกตั้งไดอยางปจจุบันทันดวน โดยกลุมผูใชบริการเหลานี้เปนเปาหมายที่สําคัญของ
เหลาพรรคการเมืองที่จะใชส่ืออินเทอรเน็ตเพื่อการหาเสยีงใหกับพรรคของตนอีกทางหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเปนสื่อที่นับวาลงทุนนอยกวาสื่ออ่ืน ยังสามารถใหบริการไดอยางทัว่ถึงกับผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต ที่มีอยูประมาณ 7 ลานคน 
                    อยางไรก็ดี ความสนใจในเรื่องการเมืองของกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตยังคงอยูใน
วงจํากดัเฉพาะกลุมเทานั้น และคาดวาจะมจีํานวนผูเขาเยีย่มชมเว็บไซตทางการเมืองเพียงรอยละ 10-
20 ของผูใชบริการทั้งหมด หรือประมาณ 7 แสน - 1 ลานคนเทานั้น โดยหากพรรคการเมืองใชกล
ยุทธการหาเสยีงผานสื่ออินเทอรเน็ตอยางไดผล และสามารถจูงใจใหเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตของตนได
อยางประทับใจแลวจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตนาจะเพิม่ขึ้นกวาที่คาดไวอีก จึงเทากับวาฐาน
คะแนนเสียงทีเ่พิ่มขึ้นจากการใชส่ืออินเทอรเน็ตก็จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองนั้น และพรรค
การเมืองไมควรละเลยหรือมองขามฐานเสียงที่ใชบริการผานสื่ออินเทอรเน็ต เพราะหากสามารถชวง
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ชิงความไดเปรียบจากการดงึคะแนนเสียงของประชาชนกลุมนี้มาไดมากเทาใด กจ็ะเปนการเติม
คะแนนสียงแกพรรคการเมอืงของตนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่เปนกลุม
เยาวชน ซ่ึงมักจะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการเลือกตั้ง 
                    นอกจากคะแนนเสียงจากกลุมผูใชอินเทอรเน็ตแลว ส่ืออินเทอรเน็ตยังนับวาเปนชอง
ทางการสื่อสารที่มีตนทุนของการสื่อสารไมสูงมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
ประเภทใบปลิวหรือแผนพับ หรือหนังสือพิมพที่คิดคาโฆษณาเปนคอลัมนนิ้ว ปายโฆษณา ซ่ึงมีคา
เชาและตนทนุการจัดทําสูง ส่ือวิทยุโทรทัศน ที่คิดคาบริการเปนนาทขีองการออกอากาศ ในขณะที่
การจัดทําเว็บไซตมีตนทุนการจัดทําคอนขางสูงในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต แตสามารถใช
งานไดในระยะยาว โดยเฉลีย่แลวการสรางเว็บไซต 1 เวบ็ไซต จะมตีนทุนเฉลี่ยเปนหลักหมื่นขึน้ไป
จนถึงหลักลาน และปจจัยที่ทําใหตนทุนการสรางเว็บไซตแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบหรือ
หนาตาของโฮมเพจ จํานวนหนา โปรแกรมที่ใช เนื้อที่บนเว็บไซต ซอฟตแวร เปนตน อยางไรก็ตาม 
ขอมูลในเว็บไซตนั้นจะสามารถอัพเดทหรือปรับปรุงไดตลอดเวลา ศูนยวจิัยกสิกรไทย คาดวา จะมี
เม็ดเงินเขาหมนุเวยีนในวงการอินเทอรเนต็ ไมนอยกวา 40 ลานบาท และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม
เพียงแตเปนการนําส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อที่ทันสมัยมาใช แตการทีพ่รรคการเมือง องคกรทาง
การเมืองหรือแมแตการรายงานขาวออนไลนใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น ก็จะทําใหเกิด
การตื่นตัวทางการใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับขอมลูขาวสารทาง
การเมืองที่หาชมไดในเว็บไซต นับวาเปนประโยชนอยางมากตอการมีสวนชวยเพิ่มขอมูลในการ
ตัดสินใจและเขาใจถึงวิธีการเลือกตั้งที่จะถงึในอีกไมกี่วนัขางหนานี.้- สํานักขาวไทย 
 
ที่มา : สํานักขาวไทย.  4 กุมภาพันธ 2548.  http://tna.mcot.net/it/news.php?id=81477. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล                            นางสาวรติกร กีรติบูรณะ 
 

ประวัติการศึกษา                                      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
จากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม ป พ.ศ. 2541 
และเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  
กลุมวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
เมื่อป พ.ศ. 2544 
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