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เมื่อ
ใกล้วนัเลอืกตัง้การเมอืงเกือบทุกระดบัในปัจจบุนั เรามกั

จะเห็นพรรคการเมือง และนักการเมือง ได้น�าการตลาด

มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการท�าการ Promotion ทำงกำรเมือง ดังจะ

สังเกตได้ตามป้ายโฆษณาหาเสียง สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ 

โทรศัพท์ ใบปลิว อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

Promotion ทางการตลาด มมีากมายเหลอืเกนิทีน่กัการเมอืง

ขุดเอามาใช้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ลด แลก แจก แถม การโฆษณา การ

ขายภาพหัวหน้าพรรค การขายนโยบาย อีกทั้งมีรูปแบบที่มีความ

แหลกหลายในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ จึงขอยกตัวอย่างในประเด็นที่

ส�าคัญๆ ที่นักการเมืองน�า Promotion มาใช้ ดังนี้

1.  กำรขำยนโยบำย ลด แลก แจก แถม หรือ นโยบำย

ประชำนยิม เป็นนโยบายทีไ่ด้น�าการตลาดมาประยกุต์ใช้อย่างได้ผล

ค่อนข้างมาก ประชาชนคนเลือกต้ังหรือผู้บริโภค ถูกใจ อยากซื้อ 

หากว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมือง น�ามาใช้ได้อย่างโดนใจ 

ตัวอย่างเช่น พรรคไทยรักไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชาชน ได้

น�าเอามาใช้ 

โครงการกองทุนหมูบ่้าน (ที่ให้ทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท โดย

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมากู้ยืมเงินไปท�าอะไรก็ได้) โครงการบ้านเอื้อ

อาทร โครงการรถยนต์คันแรก โครงการพักช�าระหนี้เกษตรกร โครง

การแท็บแล็ต โครงการค่าจ้างวันละ 300 บาท โครงการเพิ่มเงินเดือน 

15,000 บาท โครงการกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีโครงการหนึง่ต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์  โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ฯลฯ 

2. กำรขำยผลติภณัฑ์ประเภทบคุคล การเลอืกต้ังทัว่ไปเมือ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จะเห็นได้ชัดเจนว่า 2 พรรคการเมืองใหญ่ มี

การขายผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลอย่างเด่นชัด พรรคเพื่อไทย มีการ

ขายตัวของอดีตนายกรฐัมนตรทีกัษณิ โดยผ่านการชนูางสาวยิง่ลกัษณ์ 

ชินวัตร มีสโลแกนว่า “ทักษิณคิด เพื่อไทยท�า” และด้านพรรค

ประชาธปัิตย์กม็กีารขายภาพลกัษณ์ของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตี

นายกรัฐมนตรี อีกทั้งพรรคการเมืองทั้งสองพรรค ต้องใช้เงินอย่าง

มากมายมหาศาลในการท�าการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ตามสื่อ

ต่างๆ

ส�าหรับการเลือกตั้งปี 2554 ที่ผ่านไปนั้น มีนักวิชาการและ

หน่วยงานต่างๆ ประเมนิกนัว่า การเลอืกตัง้ใหญ่ทัว่ประเทศแต่ละครัง้

พรรคการเมืองต่างๆ ต้องใช้จ่ายเงินในการท�าการโฆษณา ประชา-

ทางการเมือง
Promotion
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สัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ มากถึง 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียว 

ดงัข้อมลูของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาติ 

(สคช.) หรือสภาพัฒน์ได้ประมาณการณ์ว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัด

มากกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการเลือกตั้งทั่วไป

ในช่วงปี 2548 และ 2550 (1) ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยคาด

ตวัเลขอยูท่ี่  2.4 หมืน่ล้านบาท ด้านศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธรุกจิ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินไว้สูงกว่านั้น คือคาดว่าในช่วง

ก่อนการเลือกตั้งน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเข้ามาในระบบ 4-5 หมื่นล้าน

บาท (ข้อมูลจากประชาไทย.com) 

3.  กำรขำยผ่ำนกำรตลำดแบบหลำยชั้น MLM นับตั้งแต่

พรรคไทยรกัไทย ได้มกีารระดมสมาชกิพรรคได้เป็นจ�านวนมากทัว่ทัง้

ประเทศ อีกทั้งยังมีการระดมเครือข่ายคนเสื้อแดง จึงท�าให้เป็นฐาน

คะแนนแก่พรรคเพื่อไทย เช่นกัน พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการจัดต้ัง

สาขาไปทัว่ประเทศ เมือ่ถงึเวลาเลอืกตัง้จงึท�าให้ทัง้สองพรรคการเมอืง

ได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งมีสาขาน้อยกว่าสมาชิกน้อยกว่า มี

ศูนย์ประสานงานน้อยกว่า ทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่

4.  กำรขำยผ่ำนกำรตลำดแบบดึง เป็นการหาเสียงรณรงค์

โดยผ่านสือ่ต่างๆ ให้เกดิความคลอบคลมุกบัประชาชนผูเ้ลอืกต้ังมาก

ที่สุด โดยเฉพาะสื่อสารมวลชน (ส่ือกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ สื่อ

ภาพยนตร์) สื่อสมัยใหม่ (อินเทอร์เน็ต) เพื่อให้เกิดความสนใจ แล้ว

ก่อให้เกิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

5. กำรขำยผ่ำนกำรตลำดแบบทำงตรง กล่าวคอืเจาะจงไป

ยงัตวัผูเ้ลอืกตัง้แต่ละคนไปเลย เช่น การส่งจดหมายแนะน�าตวัผูส้มคัร 

การส่งสารอวยพร การส่งประวัติ นโยบายพรรค ฯลฯ ทางไปรษณีย์

หรือไปให้ถึงที่บ้านตัวต่อตัว

6. กำรขำยผ่ำนนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การเลียน

แบบมกัไม่เป็นทีจ่ดจ�า แต่หากใครท�าอะไรใหม่ๆ หรอืเป็นคนแรกแล้ว

ประสบความส�าเร็จ ก็จะเป็นที่จดจ�าแก่ประชาชนได้มากกว่า ถามว่า

ท�าไมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ จึงประสบความส�าเร็จในการเลือก

ต้ัง เหตุหนึ่งก็คือ เขาได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลาใน

ช่วงเป็นนายกรัฐมนตรี เช่น การท�าการตลาดเรียลิตี้โชว์วิธี “แก้จน” ที่

อ�าเภออาจสามารถ การแสดงความคดิหรอืการทีจ่ะขายหุน้เพ่ือซ้ือทมี

ฟุตบอล (ซึ่งไม่ได้ท�า) การประชุมการหาเสียงผ่านวิดีโอลิงก์ ฯลฯ อีก

ทัง้ คณุทกัษณิ เล่นกบัสือ่เป็น จะเหน็ได้ว่าข่าวของคณุทกัษณิ จะออก

อยูเ่ป็นประจ�าไม่ว่าตอนอยูภ่ายในประเทศหรอืปัจจบุนัอยูต่่างประเทศ 

ก็ยังมีข่าวออกอยู่

ส�าหรับปัจจัยเสริมที่ท�าให้การท�า Promotion ทางการเมือง 

ประสบความส�าเรจ็กคื็อ พรรคการเมอืงทีท่�าการส�ารวจความต้องการ 

ส�ารวจความนิยม (Polling) อยู่อย่างสม�่าเสมอ และเป็นประจ�า จะ

ท�าให้รบัรูค้วามต้องการของประชาชนผูเ้ลอืกตัง้ โดยเฉพาะพรรคเพือ่

ไทย จะให้ความส�าคญักบัเรือ่งนีม้ากเป็นพเิศษ ยิง่ช่วงรณรงค์หาเสยีง

ก็จะมกีารจดัท�าอย่างเป็นระบบ จงึท�าให้รูค้วามต้องการ และคาดเดา

ความต้องการในพื้นที่เลือกตั้งแต่ละแห่งได้

การท�า Promotion ทางการเมือง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในยุค

ปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันประเทศที่เป็นประชาธิปไตย และพรรค 

การเมืองที่ต้องการจะได้รับชัยชนะมักใช้การตลาดมาช่วย ไม่เว้นแม้

กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโอบามา ประสบความ

ส�าเร็จในการเลือกต้ังก็เพราะการน�าการตลาดมาใช้ เช่น การน�าเอา

ส่ือสมยัใหม่ การน�าเอา Social Network มาใช้จนประสบความส�าเรจ็

อย่างสูง การมีโลโก้ มีสโลแกน การขายตัวบุคคลคือ ขายตัวโอบามา

เอง

สรุป การเมอืงไทยคงยงัต้องมกีารใช้ศาสตร์ทางการตลาดเข้า

มาผสมผสาน เพือ่ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนัเลอืกตัง้ ซึง่

พรรคการเมอืง นกัการเมอืง คนใด สามารถเลือกใช้ศาสตร์ทางการตลาด

ได้อย่างถกูต้อง และถกูจงัหวะกจ็ะประสบความส�าเรจ็มากกว่าคนที่

ไม่มีศิลป์ในการน�าเอาไปใช้ เพราะการตลาดเป็นทั้งศาสตร์กล่าวคือ 

สามารถท�าการศกึษาได้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจากการอ่านหนงัสอื การ

เรยีนในชัน้เรยีน การสอบถามผูรู้ ้แต่สิง่ทีท่�าให้เกดิการแตกต่างกนักค็อื 

ศิลป์ เพราะถ้าใครรูจ้กัประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตรงสถานการณ์ก็

จะได้ผลส�าเรจ็มากกว่าคนทีป่ระยกุต์ใช้ไม่เป็นหรอืประยกุต์ใช้ไม่เก่ง 

ท่านผูอ่้านก็สามารถน�าศาสตร์ทางการตลาดไปใช้กับการเมอืงได้เช่น

กนั ถ้าหากท่านมคีวามต้องการทีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้ 




