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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน และเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในด้านบทบาททางการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์
แยกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย นักวิชาการ นักการเมือง และนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จํานวน 24 คน 
โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง และจากวิธีการ Snowball Technique และ 2) ข้อมูลจาก
เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเมือง เอกสารทางวิชาการขององค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
รวมท้ังการร่วมสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนาที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนกับการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย ผู้วิจัยทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพ่ือให้
เกิดความน่าเช่ือถือ และสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องก่อนที่
จะทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล หลังจากน้ันนําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาแบบอุปนัย  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แสดง
ความชัดเจนใน 3 บทบาทคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 2) บทบาท
การเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบทางการเมือง และ 3) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทาง
การเมือง เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาทน้ัน จะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัยของการเมือง ซึ่งมี
ที่มาของอํานาจทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการมาจากการปฏิวัติ รัฐประหาร มาจากการมีฐาน
อํานาจทางการทหารหนุนหลัง ที่มีความผันผวนมากในอดีต หรือแม้แต่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อํานาจ
บริหารจะมาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ แต่สื่อก็ยังประสบปัญหาการแสดงบทบาท เพราะยังมี
ปัจจัยอ่ืนๆ เข้าไปกระทบจนทําให้แต่ละบทบาทแสดงได้ไม่สมบูรณ์ อย่างเช่นแนวทางขององค์กร
สื่อสารมวลชนมุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเกิดสื่อใหม่ที่หลากหลาย จากเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ทันสมัยทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยกลไกที่มี 
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 สําหรับแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในด้านบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนน้ัน แยกออกตามบทบาทในแต่ละด้านคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง โดยแนวทางในการพัฒนาคือ การพัฒนาเน้ือหาข้อมูล ข่าวสาร ที่จะต้องมี
องค์ประกอบดังน้ี คือ 1.1) มีคุณภาพจากการคัดกรองและผ่านการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ และต้องไม่มีปัจจัยอ่ืนใดมามีผลต่อการตัดสินใจ นอกเหนือจากการท่ีต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก 1.2) มีความรวดเร็ว ถูกต้องในเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้น 1.3) การ
จัดพ้ืนที่ต้องเพียงพอที่จะรองรับเน้ือหาท่ีครอบคลุม รอบด้านในประเด็นเดียวกัน 2) บทบาทการเป็น
เครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง ทิศทางในการพัฒนาของสื่อมวลชนคือ การช้ีแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ 
จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญคือ 2.1) มีข้อมูลที่มาจากความถูกต้องเป็นจริง และการตัดสินใจโดย
เหตุผล ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 2.2) มีเป้าหมายในการรณรงค์ ให้ยุติความขัดแย้งทาง
การเมือง ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในสังคม 2.3) กระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับกฎหมายของ
ประเทศ 2.4) ทําการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ไร้อคติ และไม่ช้ีนํา ภายใต้ความกดดันของปัจจัยต่างๆ 
และ 3) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง ในกรณีน้ี สื่อมวลชนต้องพัฒนาให้เกิด
ความพร้อมของพื้นที่ดังองค์ประกอบต่อไปนี้คือ 3.1) ให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองใช้พ้ืนที่อย่างเท่าเทียมใน
ประเด็นเดียวกัน 3.2) ให้กลุ่มการเมืองอ่ืนที่ไม่ได้ขัดแย้ง หรือภาคประชาสังคม นักวิชาการที่เก่ียวข้อง ได้
ร่วมใช้พ้ืนที่ในประเด็นที่ขัดแย้ง 3.3) ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ในประเด็นการเมืองได้ใช้พ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 
 

ABSTRACT 
          The objectives of this research were to study the roles of mass media on 
the promotion of people’s political participation and means for mass media 
development in the aspect of promoting people’s political participation. The 
researcher employed qualitative research method. The data synthesized composed 
of 2 parts .1) collecting data from in-depth interviews on 24 mass media 
academicians, professionals and politicians. Those key informants were selected with 
purposive method together with snowball technique. 2) collecting data from 
historical political documents, academic papers on mass media profession, and non-
participant observation of seminars on mass media roles on political and democratic 
development, then the researcher checked the data with triangulation method for 
validity and congruency with empirical phenomena prior to data analysis and 
synthesis, and after that presenting the results of the research with inductive 
description method. 
          The research findings were as follows: 
            The roles of mass media on the promotion of people’s political participation 
revealed 3 distinct roles namely. 1) the role of transferring knowledge and political 
information. 2) the role as a political checking instrument and 3) the role as the 
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cooperative area for political understanding, but the completeness of each role would 
depend upon any eras of politics which have different sources of political power. 
These sources might come from the revolutions, coups or military backup power 
which were very much varied in the past or even at the present time whereas most 
of the administrative power comes from the election, but the media still face the 
problem of doing their roles because there are other factors affecting them not to do 
their roles fully. For example, the means of mass media organizations which are 
more business oriented or the occurring of the new various media from too modern 
technology  that they cannot be controlled with the existed mechanisms. 
          The means for developing mass media in the aspect of promoting people’s 
political participation can be categorized according to their roles as follows. 1) the 
role of transferring knowledge and political information; the means for developing are 
that the development of data content and information should have the following factors. 
1.1) qualified from being screened and checked by experienced persons and there 
should have no other factors affecting decision making beyond social benefits. 1.2) 
fast and proper according to the events or issues. 1.3) the setting for the information 
area must be enough to cover all aspects of the same issue. 2) the role  as a political 
checking instrument; the means for the development of mass media are that the 
suggestions, and the criticism should have the following important factors 2.1) having 
correct information and the decision making should be based on the credible 
sources of information. 2.2) having a target in campaigning to cease political conflict, 
promoting esprit de corps in the society. 2.3) stimulating the public to accept the 
country law. 2.4) checking continuously without bias and guiding under the pressure 
of other factors. and 3) the role as the cooperative area for political understanding; in 
this case the mass media should develop the readiness of the area according to the 
following factors. 3.1) let the political rivals use the area equally in the same issue. 
3.2) let the political groups which have no conflict to each other or public, and 
related academicians have the opportunity to share the area on the conflict issue. 
3.3) let every group affected from the political issues have the opportunity to use 
the area thoroughly and equity. 
 
คําสําคญั  
 บทบาทสื่อมวลชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 การศึกษาแผนแม่บทพัฒนาการเมืองของคณะกรรมการจัดต้ังสภาพัฒนาการเมือง และยกร่าง
แผนแม่บทของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้ระบุถึงแนวทางหน่ึงของการท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
การเมืองของประเทศไทย คือการใช้สื่อสารมวลชนเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ทั้งแผนระยะสั้น 5 ปีและ
แผนระยะยาว 10 ปี สอดคล้องกันกับการศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูปการเมือง 
และการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา (2551) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของหลายฝ่าย เพ่ือที่จะหา
ข้อยุติที่เหมาะสมในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น โดยข้อสรุปหน่ึงในหลายข้อก็คือ การเสนอให้ “สื่อมวลชน” เข้า
ไปมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการสมานฉันท์  
 ซึ่งภาพที่เห็น คือความมุ่งมั่น และมุ่งหวัง ที่จะเห็น “สื่อมวลชน” มีส่วนร่วมในการปฏิรูป 
หรือการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย โดยมองเห็นความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสถาบัน
หน่ึงในโครงสร้างของสังคม ที่จะต้องช่วยในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อประเภทอ่ืน (ทินพันธ์ุ  นาคะตะ, 2545) เพราะการสื่อสาร
โดยผ่านสื่อมวลชน จะช่วยในการสนับสนุนสาธารณมติ (Public Opinion) ดังน้ันสื่อมวลชนจึงมี
หน้าที่ในการหล่อหลอมหรือปลุกสาธารณมติ ให้โน้มเอียงไปในทิศทางของการมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานทางการเมือง แบบสมัยใหม่ประสบความสําเร็จ 
(สมควร  กวียะ, 2545) ในกระบวนการที่เก่ียวข้อง กับการเมืองน้ี การส่ือสารจึงเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ เพราะสามารถส่งผลต่างๆต่อผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (เสถียร  เชยประทับ, 2551) 
  ซึ่งวิกฤติหรือปัญหาทางการเมืองสําหรับประเทศไทยน้ันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ส่วนหน่ึงที่ทํา
ให้การเมืองไทยไม่ก้าวไกลเท่าที่ควร เพราะหลักการใหญ่ๆ ของรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกรับรองโดยการนําไป
ปฏิบัติทางการเมือง ของกลุ่มอํานาจต่างๆ  ทั้งที่รัฐธรรมนูญเป็นส่วนสําคัญของประชาธิปไตย อันถือเป็นสัญญา
ประชาคมเป็นกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศ (บุญทัน  ดอกไธสง, 2549) 
 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาสําคัญประการหน่ึงที่ทําให้การเมือง
ไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจ มิได้รู้เท่าทันการใช้อํานาจของนักการเมืองที่ได้ใช้
อํานาจแทนตนเองเลย (ประมวล  รุจนเสรี, 2547) ในขณะที่การสร้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยังไม่
พัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น เพราะรัฐสภาอันเป็นกลไกของประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนยังไม่มีเสถียรภาพ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล โดยการใช้กําลังด้วยการยึดอํานาจยัง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (นรนิติ  เศรษฐบุตร, 2551)  
 ดังน้ันจึงพบว่า มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง หรือให้สถาบันต่างๆ ที่อยู่ในสังคม 
ออกมาช่วยกันส่งเสริม เพ่ือการพัฒนาทางด้านการเมืองให้ไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุด และความสําคัญ
ของสื่อมวลชน ปรากฏชัดเจนขึ้นในการเป็นความหวังของกลุ่มคนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมือง เพราะ
ความจําเป็นทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ที่การสื่อสาร เรื่องการพัฒนาการเมืองหรือประชาธิปไตย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งที่จะวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนค้นหาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชน ในด้านบทบาททางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้สําหรับสถาบันวิชาชีพสื่อมวลชนในอัน
ที่จะเป็นสื่อกลางสําหรับการสร้างสรรค์สังคมการเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 1. สื่อมวลชนมีบทบาทในการสง่เสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างไร 
 2. จะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาสื่อมวลชน ในด้านบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในด้านบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์แยกออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก         
2) ข้อมูลจากเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย เอกสารขององค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
รวมทั้งการร่วมสังเกตการณ์แบบไมม่ีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนาที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนกับการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย  
 สําหรับการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย สรุปได้ดังน้ี 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้จากการเจาะจงและจากวิธีการ Snowball Technique จะ
ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ทํางานด้านสื่อหนังสือพิมพ์ที่อายุงานเกิน 20 ปี สื่อมวลชนที่ได้ทํางานในองค์กร
วิชาชีพจํานวน 17 คน และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักการเมืองที่เก่ียวข้องจํานวน 7 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  2.1 เอกสารที่เป็นหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย เดลิเมล์ เดลินิวส์ และหนังสือบันทึก
ประวัติศาสตร์ สยามออลมาแนค สยามจดหมายเหตุ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2535 และ
เอกสารจากหน่วยงานที่บันทึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ถึงปี พ.ศ.2552 
  2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือทราบถึงภาพรวมของการ
แสดงบทบาททางการเมือง ของสื่อมวลชน ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2552 เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับการ
แสดงบทบาททางการเมือง ของสื่อมวลชน และแนวทางการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชน 
  2.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากการสัมมนา ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพสื่อเพ่ือ
นําข้อมูลมาประกอบด้านบทบาทส่ือมวลชน ปัจจัยเก่ียวข้อง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการ การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
กระบวนการน้ี 
   3.1 การจัดกระทําข้อมูลในประเด็นศึกษา คือ 1.การแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 2.การพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเพ่ือการมีส่วนร่วม
การพัฒนาทางการเมือง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสื่อมวลชน พร้อมศึกษาแนว
ทางการปรับปรุง แก้ไข บทบาทสื่อมวลชน  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2554 

 

122 

  3.2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ โดย 1.กระทําจากการตรวจสอบจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลทั้งจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ นํามาประกอบกัน เพ่ือหาความสอดคล้อง หรือเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ก่อนนําสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 2.กระทําโดยการตรวจสอบ จากบุคคลที่แตกต่างกันใน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือให้ช่วยวินิจฉัยในข้อมูลบางส่วน ที่ความไม่สอดคล้องกันจากการตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูล จนได้คําตอบที่ชัดเจน และน่าเช่ือถือจึงนําเข้าสู่การวิเคราะห์                    
 3. กระทําโดยการตรวจสอบจากมุมมองของแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ว่าข้อมูลที่ได้มา
น้ันมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ที่นํามาศึกษาจงึจะนําสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเพ่ือมุ่งพรรณนาและอธิบาย
เหตุการณ์ การแสดงบทบาทของสื่อมวลชน ในการสนับสนุนพฤติกรรมของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองแต่ละสมัยการเมือง ก่อนที่จะนํามาสู่การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัยเพ่ือจะได้หา
ข้อสรุปร่วม ในลักษณะการแสดงออกของบทบาทสื่อมวลชนที่ จะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง และสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุ และผลเพ่ือหาสาเหตุ หรือปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
แสดงบทบาทของสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พร้อมแนวทางการแก้ไข  
 การศึกษาคร้ังน้ี จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน คือ การแสดงข้อมูล การลดทอน
ข้อมูล และการสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป  
 
ผลการวิจัย 
 ดังกับที่ได้รับรู้กันโดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญน้ัน เป็นส่วนสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
อันถือเป็นสัญญาประชาคม เป็นกติกาสูงสุดของการปกครองประเทศ ผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชน 
ต้องมาจากการเลือกต้ัง หรือฉันทานุมัติจากประชาชน (บุญทัน  ดอกไธสง, 2549) ฉะน้ันการมีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ จึงถือเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นการเปิดกว้างการให้เสรีภาพกับประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคม รวมทั้งวงการ
สื่อมวลชนที่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางตามบทบาทหน้าที่ในการธํารงรักษา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม สมเจตนารมณ์กับคําที่ว่าเป็นการ
ปกครองโดยประชาชนเพ่ือประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมจากการศึกษาเอกสารต่างๆ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ในยุคสมัยที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง จะพบว่าบทบาทในการ
พัฒนาทางการเมืองของสื่อมวลชน ถูกเปิดกว้างมาก จากการวิจัยในครั้งน้ี สรุปได้ว่าสื่อมวลชนมี
บทบาทที่ชัดเจนใน 3 ประเด็น คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 2) การเป็น
เครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง และ 3) การเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง 
  บทบาทการถ่ายทอดความรูข้้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
  บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน ในอดีตได้
เปลี่ยนแปลงไปตามที่มาซึ่งอํานาจของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยในยุคของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ รัฐประหาร 
หรือมาจากการเลือกต้ังแต่มีฐานทางการทหารหนุนหลัง บทบาทนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นสื่อของรัฐบาล ขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ก็ถูกควบคุมอย่างหนัก 
จนต้องกลายเป็นพวกของรัฐบาล ดังข่าวที่ช้ีให้เห็นชัดคือ ข่าวการประกาศคําสั่งกระทรวงมหาดไทยให้
ตํารวจ จดช่ือคนที่มีหัวคอมมิวนิสต์ แล้วส่งเพ่ือพิจารณาโทษ (เดลิเมล์, 1 กันยายน 2493: 1) ในสมัยของ
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จอมพลแปลก พิบูลสงคราม หรือข่าวจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ใช้สื่อรัฐตอบโต้ฝ่ายค้านและขู่จะจัดการกับ
ฝ่ายค้านรวมท้ังสื่อที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาล (เดลิเมล์, 9 สิงหาคม 2501: 1)  ขณะที่บทบาทน้ีสื่อได้แสดง
ชัดเจนในยุคสมัยที่รัฐบาลมาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ที่แสดงความเห็นผ่านสื่อได้ชัดเจนในกลุ่ม
ข่าวเก่ียวพันกับการเลือกต้ัง การแต่งต้ังฝ่ายบริหารหรือ การวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล ที่เปิด
กว้างมากที่สุดในบทบาทน้ีคือช่วงสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีที่เปิดเสรีให้สื่อรายงาน
ข่าวที่เป็นจริงทุกด้านให้ประชาชนได้รับทราบ และได้ประกาศยกเลิก ประกาศของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 หรือ ปร.42 ซึ่งเป็นประกาศควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนกลุ่มหนังสือพิมพ์ที่
ชัดเจน (เดลินิวส์, 25 พฤษภาคม 2533: 4) 
  ขณะที่ยุคช่วงพ.ศ. 2535-2552 ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และการเปิดกว้างของรัฐธรรมนูญ ทําให้สื่อมวลชนมีความหลากหลาย ทั้งโครงสร้าง และที่มา รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังสื่อที่แตกต่างกัน เพราะสื่อไม่ได้อยู่ในการควบคุมของรัฐแบบเบ็ดเสร็จดัง
อดีต โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่ใครก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทําให้พบได้ว่าบทบาทการให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชนในช่วงน้ี บางส่วนขาดความน่าเช่ือถือในข้อมูลข่าวสารท่ีมีผ่านสื่อ
มากมายจนอาจจะเรียกว่าเป็นขยะ เพราะมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเช่ือถือ ขาดการตรวจสอบที่ดี 
(ประหยัด คูณสมบัติ, สัมภาษณ์) 
  แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ก็ถือได้ว่าทําให้
ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ และทําความเข้าใจกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จนอาจจะกล่าว
ได้ว่า ณ ปัจจุบัน ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชน เป็นผลจากการเรียนรู้ผ่าน
สื่อมวลชนมากกว่าการเรียนรู้โดยตรงจากสถาบันการศึกษาหรือจากช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ  
  บทบาทการเปน็เคร่ืองมือในการตรวจสอบทางการเมือง 
  บทบาทการเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบทางการเมือง ถือเป็นบทบาทที่สําคัญของ
สื่อมวลชนในการแสดงออกทางการเมืองตามทฤษฎีเสรีนิยม เพราะการแสดงออกในบทบาทด้านน้ีจะ
เป็นตัววัดว่า เป็นการเปิดกว้างในการให้เสรีภาพกับสื่อมวลชน ที่ถือว่าเป็นการให้เสรีภาพของคนทุก
กลุ่มในสังคมและการเมือง  
  ในสมัยที่รัฐบาลมาจากการปฏิวัติ รัฐประหาร หรือมาจากการมีฐานอํานาจทางการทหาร
หนุนหลัง จะพบบทบาทน้ีของสื่อมวลชนไม่มากนักหรือทําได้ไม่เต็มบทบาท อย่างเช่นสมัยของ จอม
พล ป.พิบูลสงคราม มีข่าวการคัดค้านการท่ีรัฐบาลพาประชาชน 18 ล้านคนเข้าร่วมสงครามเกาหลี 
(เดลิเมล์, 5 กรกฎาคม 2493: 6) การรวมตัวของ ส.ส.ฝ่ายค้าน เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการปิด
ก้ันเสรีภาพสื่อหนังสือพิมพ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล (เดลิเมล์, 2 สิงหาคม 2493: 
6) ในสมัยที่ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงแรกปี พ.ศ. 2501 โดยจะพบเพียง
ข่าวที่มีการจัดไฮปาร์คที่ท้องสนามหลวง เพื่อชักชวนให้ประชาชนร่วมกันคัดค้าน พรบ.การเลือกต้ัง 
(เดลิเมล์, 4 สิงหาคม 2501: 2) และสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีบทบาทน้ีย่ิง
หายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์เลย จนกระทั่งช่วงสิ้นสุดยุคจอมพลสฤษด์ิ แล้วจอมพลถนอม ขึ้นสู่
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2516 การตรวจสอบของส่ือเด่นชัดมาก
ที่สุดในกรณี การเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา จนจอมพลถนอม และคณะต้องเดินทาง
ออกนอกประเทศ (เดลินิวส์, กันยายน-ตุลาคม 2516) 
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  ขณะที่ยุคสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง เช่นในช่วงสมัย ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี ถูกสื่อหนังสือพิมพ์นําบทบาทการตรวจสอบออกมาใช้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการ
บริหารงานในฐานะรัฐบาล แม้แต่เรื่องส่วนตัว อย่างเช่นการเปรียบเทียบเป็นชายใจหญิง (เดลินิวส์, 19 
มีนาคม 2518: 6) ซึ่งในสมัยของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ไม่แตกต่างจากสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ส่วนยุคของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์มีการแสดงออกที่น่าพอใจ แม้ว่ารัฐบาลจะถูก
มองว่ามีอํานาจทางการทหารหนุนหลังก็ตาม มีการวิจารณ์ด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การวิจารณ์
นโยบายการเพ่ิมจํานวนสลากกินแบ่ง ที่ถือเป็นการที่รัฐได้ส่งเสริมการมอมเมาประชาชน (เดลินิวส์, 24 
มีนาคม 2523: 4) อีกประเด็นหน่ึงที่สื่อหนังสือพิมพ์วิจารณ์มากก็คือการวิจารณ์ความเป็นมา ของ  
พลเอกเปรม (เดลินิวส์, 9 สิงหาคม 2525: 6) โดยในสมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ในบทบาทการ
ตรวจสอบทางการเมืองของส่ือมวลชน ได้รับการเปิดกว้างอย่างมาก ข้อเขียน และบทวิจารณ์ต่างๆ ถูก
แสดงออกอย่างกว้างขวาง และมีเสรีภาพที่ชัดเจนกว่าทุกยุคที่ผ่านมา ทําให้เกิดการขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลกับสื่อหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ จนนายกรัฐมนตรีถึงกับมีดําริที่จะไม่ยกเลิกปร.42 เป็นการข่มขู่ 
(เดลินิวส์, 6 กรกฏาคม 2533: 4) 
  บรรเจิด ทวี (สัมภาษณ์) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ได้สรุปบทบาทน้ีของส่ือว่า ในสมัยอดีต
โดนปิดก้ันหมด โดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากฐานอํานาจทางการทหารหนุนหลัง และพบว่าเปิดกว้าง
มาก ในยุคสมัยที่รัฐบาลมาจากการเลือกต้ัง แต่ในยุคปัจจุบันสื่อมีความหลากหลายไม่ควบคุมกันได้ดัง
อดีต กลับพบว่า การตรวจสอบรัฐของสื่อบางกลุ่มขาดข้อเท็จจริง โดยมีเบ้ืองหลังทั้งเชิงพาณิชย์ 
การเมือง และเป้าหมายเพ่ือกลุ่มการเมืองของตนเองมากข้ึน จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในสังคม 
  บทบาทการเปน็พืน้ที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง 
  บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง เป็นบทบาทจากทฤษฎีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ยึดถือแนวคิดการเปิดเสรีภาพให้กับสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ โดยมีการควบคุมดูแลโดยองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนและกลุ่มผู้รับสารในสังคมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน  
  บทบาทน้ีในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาล ซึ่งมีที่มาแตกต่างกัน จะมีลักษณะการจัดพ้ืนที่ในสื่อ
เพ่ือนําเสนอในประเด็นที่แตกต่างกัน โดยยุคสมัยที่มีผู้นํามาจากอํานาจการรัฐประหาร ปฏิวัติ จะพบ
เห็นเพียงพ้ืนที่สื่อ ที่สอบถามแค่ความคิดเห็นด้านปากท้อง หรือเรื่องของการเมืองที่ห่างจากตัวฝ่าย
บริหารที่กุมอํานาจ และจะไม่มีประเด็นทางการเมืองที่กระทบต่อผู้นํา 
  แต่ที่เด่นชัดในบทบาทน้ีจะเป็นช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง ดังช่วงที่มี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้สื่อของรัฐคือวิทยุ ถ่ายทอดการอภิปรายในสภา ซึ่งสื่อระบุว่า การ
ถ่ายทอดกระจายเสียงน้ีทําให้ประชาชนได้เห็นธาตุแท้ของนักการเมืองที่ประชาชนเป็นผู้ออกเสียง
เลือกต้ังมาได้แจ่มชัดมากขึ้น (เดลินิวส์, 9 มีนาคม 2518: 6) ในสมัยของ ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี สื่อหนังสือพิมพ์ได้เปิดพ้ืนที่ให้กับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเร่ือง
แนวนโยบายของรัฐบาล แต่ที่เด่นที่สุดและต่อเน่ืองที่สุด จะเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประเด็น การเข้ามา
ประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ดังที่ความคิดเห็นของประชาชนท่ีระบุว่า รัฐบาลไม่ได้จัดการ
กับปัญหาการเข้าประเทศของจอมพลประภาสและจอมพลถนอม (เดลินิวส์, 2 กันยายน 2519: 7) 
เมื่อถึงยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บทบาทน้ี พบเห็นในหลายลักษณะ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการเปิด
กว้างให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ได้ถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2554 

 

125 

รัฐบาล และมีการร่างพระราชบัญญัติ การถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา 
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีสาระสําคัญคือ ให้สํานักนายกรัฐมนตรี จัดการถ่ายทอดการ
ประชุมสภา ทั้ง 3 ประเภทน้ี ทางวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน์ และจัดให้ผู้ถ่ายทอดได้รับความ
คุ้มครอง ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใดมิได้จึงถือได้ว่ารัฐบาลใจกว้าง เพราะ
ประชาชนจะได้รับรู้งานของบ้านเมือง (เดลินิวส์, 1 กันยายน 2529: 6) 
  สําหรับในสมัยของ พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี บทบาทนี้ถือเป็น
บทบาทท่ีโดดเด่น เน่ืองจากเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง และนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกต้ัง 
จึงจะพบเห็นว่า การเปิดพ้ืนที่สําหรับข่าวสารทางการเมืองที่ให้ประชาชน และฝ่ายค้านที่อยู่ตรงข้าม
รัฐบาลได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนน้ัน มีความชัดเจนสูงที่สุดกว่าทุกสมัยที่ผ่าน
มา การเจริญเติบโตของหนังสือพิมพ์มีมากขึ้นในทุกด้าน สาเหตุหน่ึงก็คือ ภาวะเศรษฐกิจกําลังดีขึ้น 
(ประหยัด คูณสมบัติ, สัมภาษณ์) หนังสือพิมพ์ก็มุ่งเป้าสนองความต้องการ ของผู้ซื้อมากขึ้น และสื่อ
ต่างๆ ก็ได้เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประเด็นทางการเมืองที่เปิดมากขึ้นตามความสนใจ
ของประชาชนด้วยเช่นกัน (บรรเจิด  ทวี, สัมภาษณ์)  
  ในภาพรวมจนถึงปัจจุบันน้ัน บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง มี
ความแตกต่าง ในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาล ซึ่งมีการให้เสรีภาพสื่อมวลชนที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทําให้ใคร กลุ่มใดๆ เป็นเจ้าของสื่อ โดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่และใช้
ประโยชน์ได้ไม่มีขีดจํากัด นอกเหนือการที่จะควบคุมได้ดังอดีต ทําให้บทบาทน้ีมีความหลากหลาย
มากขึ้น และบางครั้งก็ทําให้เกิดปัญหาต่อสังคมเช่นกัน เพราะคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้องตัวเอง มากกว่าที่จะมองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก 
(สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล, สัมภาษณ์) 
  แนวทางพฒันาบทบาทสื่อมวลชนเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

สําหรับแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนควรจะเร่ิมต้นจากด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
เก่ียวข้อง โดยองค์กรสื่อมวลชนควรจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาล ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจทุนเจ้าของสื่อ 
หรือทุนทางการเมือง มีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ ในงานข่าวสาร
ทางการเมืองอยู่เสมอ และต้องยึดถือการทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่ใช้เสรีภาพที่มี
ในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนในการปลุกระดม ใช้ความรุนแรง ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริง 
ขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะต้องทําหน้าที่ กํากับดูแลเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม
ของสื่อมวลชน ด้วยการไม่ให้ร้ายผู้อ่ืน หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนที่ชัดเจน เพ่ือคุ้มครองผู้เก่ียวข้อง และ
มีความพร้อมที่จะตรวจสอบสื่ออย่างจริงจัง ไม่ใช่มีไว้เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์สื่อด้วยกันเอง ส่วนองค์กร
ภาคประชาสังคม จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วยความต่ืนตัว เพ่ือที่จะทําให้สื่อมี
ความหวาดกลัวนําไปสู่การปรับพฤติกรรม ขณะเดียวกัน กฎหมายการควบคุม ควรต้องมีความทันสมัย
และสามารถบังคับใช้อย่างทั่วถึง 

สําหรับแนวทางในการพัฒนาสื่อมวลชนในด้านการแสดงบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนน้ัน แยกออกตามบทบาทในแต่ละด้านคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง แนวทางในการพัฒนาคือ การพัฒนาเน้ือหาข้อมูล ข่าวสาร ที่จะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 
คือ 1.1) มีคุณภาพจากการคัดกรองและผ่านการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และต้องไม่มีปัจจัย
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อ่ืนใดมามีผลต่อการตัดสินใจ นอกเหนือจากการที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก 1.2) มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องในเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้น 1.3) การจัดพ้ืนที่ต้องเพียงพอที่จะรองรับเน้ือหาที่ครอบคลุม รอบ
ด้านในประเด็นเดียวกัน 2) บทบาทการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง ทิศทางในการพัฒนาของ
สื่อมวลชนคือ การช้ีแนะ วิพากษ์วิจารณ์ จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญคือ 2.1) มีข้อมูลที่มาจากความถูกต้อง
เป็นจริง และการตัดสินใจโดยเหตุผล ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 2.2) มีเป้าหมายในการรณรงค์ให้ยุติ
ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในสังคม 2.3) กระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับ
กฎหมายของประเทศ 2.4) ทําการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ไร้อคติ และต้องไม่ช้ีนํา ภายใต้ความกดดันของ
ปัจจัยต่างๆ และ 3) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง ซึ่งในบทบาทนี้ สื่อมวลชนต้อง
พัฒนาให้เกิดความพร้อมของพ้ืนที่การนําเสนอข้อมูล ที่มีองค์ประกอบต่อไปน้ีคือ 3.1) ให้คู่ขัดแย้งทาง
การเมืองใช้พ้ืนที่อย่างเท่าเทียมในประเด็นเดียวกัน 3.2) ให้กลุ่มการเมืองอ่ืนที่ไม่ได้ขัดแย้ง หรือภาคประชา
สังคม นักวิชาการที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมใช้พ้ืนที่ในประเด็นที่ขัดแย้ง 3.3) ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบในประเด็น
การเมืองได้ใช้พ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 
อภิปรายผล 

ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า สื่อมวลชนมีบทบาทในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนที่ชัดเจนใน 3 ประเด็น คือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 2) บทบาท
การเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบทางการเมือง และ 3) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง 

บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ถือเป็นบทบาทที่สําคัญย่ิง และถือเป็น
พ้ืนฐานโดยทั่วไปของสื่อสารมวลชน เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ “ผลของการสื่อสาร” ส่วนน้ีถือเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการสื่อสารเช่นกัน เพราะการสื่อสารน้ัน หลายคนคิดว่า เมื่อผ่านกระบวนการ
ถึงผู้รับสารแล้วทุกอย่างจะหยุด แต่นักวิชาการสื่อสารอย่างลาสเวลล์มองว่า จะต้องมีผลต่อเน่ืองออกมาที่จะ
กระทบต่อสังคม สภาพแวดล้อม โดยผลที่เกิดขึ้น จะมีความหมายต่อระบบการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การดําเนินการสื่อสารของผู้ส่งสาร ย่อมหวังผลอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น ดังน้ันผลของการสื่อสารจึง
หมายถึง การรับรู้อันเกิดจากสารที่มีความหมายร่วมกันระหว่างผู้ที่ส่งสาร และผู้รับข่าวสาร ซึ่งมี 3 ลักษณะคือ 
ผลที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับสาร ผลที่ก่อให้เกิดอิทธิพลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อผู้รับสาร และผลท่ี
ก่อให้เกิดความสัมฤทธ์ิผลของการสื่อสารจากผู้รับสาร (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2533) 

จุดเริ่มต้นทางการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตยน้ัน ถือได้ว่าเริ่มต้นมาจากศูนย์ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไทยโดยคณะราษฎร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง โดยที่คนกลุ่มน้ี 
เป็นกลุ่มปัญญาชนที่มีโอกาสเรียนรู้จากการศึกษาในต่างประเทศ สําหรับประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีพอ ดังน้ัน ระยะเวลากว่า 75 ปีที่ผ่านมา การ
เมืองไทยจึงมีลักษณะของการลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา ความไม่รู้ไม่เข้าใจของประชาชน จึงส่งผลให้
อํานาจทางการเมือง ตกอยู่ในมือของคนบางกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นฉบับช่ัวคราว หรือฉบับ
ถาวร ซึ่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีความหมายต่อประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นัก ยกเว้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรกรัฐธรรมนูญของไทยเกือบทุกฉบับไม่ได้เกิดมาจากความ
ต้องการ และไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่เลย แต่เกิดมาจากความต้องการและความ
เห็นชอบของคนกลุ่มน้อยที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญน้ันๆ ประการที่สองรัฐธรรมนูญที่มีไม่ได้ช่วยแก้ไข
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ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของคนไทยส่วนใหญ่ (กมล  ทองธรรมชาติ และเชาวนะ  
ไตรมาศ, 2545) 
  แต่อย่างไรก็ตาม การทําหน้าที่ฉายภาพแห่งความจริงของการเมืองไทยผ่านสื่อสารมวลชน เป็น
เสมือนหน่ึงบทเรียนที่ทําให้ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกับพฤติการณ์ของนักการเมือง การ
เรียนรู้ในลักษณะน้ี ส่งผลตามมาคือการเกิดอุดมการณ์ทางการเมือง จิตสํานึกทางการเมือง และในเวลาต่อมา 
คือการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน บทพิสูจน์ที่เด่นชัดอย่างย่ิง ณ ปัจจุบัน ก็คือการเมือง
ภาคประชาชนที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงสําหรับการเมืองไทยในขณะน้ี ปรากฏการณ์ดังกล่าวน้ี ถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาการเมือง กล่าวคือมีการจัดต้ังสถาบันขึ้นมารองรับและจัดระเบียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีผล
มาจากความต่ืนตัว หรือความจําเริญทางการเมือง (Political  Modernization) ซึ่งเกิดจากการขยับตัวของ
สังคม (Social  Mobilization) (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2545) ภายหลังจากที่ได้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการสื่อสารมวลชน
มาด้วยระยะเวลาอันยาวนาน 
  สําหรับบทบาทการเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบทางการเมือง บทบาทนี้ถือได้ว่าสื่อมวลชนมี
พัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นอย่างย่ิงจากบทบาทหน้าที่ของผู้นําเสนอข่าวสาร สื่อมวลชนได้พัฒนาการมาเป็น
หมาเฝ้าบ้าน (Watch Dog) ทั้งน้ี ในกระบวนการทํางานสื่อมวลชนมีงานหลักๆ ที่สําคัญที่ทําให้สื่อมวลชน 
สามารถกุมอํานาจในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น ได้แก่ การเป็นผู้รักษาช่องทางการ
สื่อสาร (Gatekeeper) ทําให้มีอํานาจควบคุมทิศทาง และกระแสการไหลเวียนข่าวสาร การคัดเลือกประเด็น
นําเสนอต่อสาธารณะ ทําให้สื่อมวลชนสามารถกําหนดความสําคัญของประเด็นในทางสังคม หรือในทาง
การเมืองได้ (Agenda-Setter) ทําให้สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการเป็นผู้เฝ้าระวัง หรือตรวจสอบอํานาจของ
ภาครัฐบาล (Public  Watchdog) ตามมา (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักด์ิ, 2550) ในกรณีดังกล่าวน้ี สื่อมวลชนจะทํา
หน้าที่เหล่าน้ีได้อย่างแยบคาย ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ในยุคที่ประชาธิปไตย
เบ่งบาน การทําหน้าที่ตรวจสอบทางการเมืองของสื่อมวลชน ก็ดําเนินการอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบพฤติการณ์ส่วนตัว ของนักการเมือง การทุจริต คอรัปช่ัน ในขณะท่ียุคสมัยการเมืองไทยมีอํานาจ
เผด็จการเข้าครอบงํา สื่อมวลชนก็มีวิธีการนําเสนอความคิดเห็นทางการเมือง ที่ให้ข้อคิดแก่ประชาชนผ่าน
รูปแบบต่างๆ อาทิกรณีของคอลัมน์ซอยสวนพลู การ์ตูนล้อการเมือง ในสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือคอลัมน์
การเมืองเช่น หงส์ร่อน มังกรรํา เป็นต้น 
  ในกรณีของบทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง ซึ่งในปัจจุบัน สื่อสารมวลชน
ทําหน้าที่ดังกล่าวน้ี ได้อย่างดีย่ิง จนถือได้ว่า บทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นมืออาชีพใน
การเสนอแนวทางการพัฒนาทางการเมืองของไทยที่ต้ังอยู่บนหลักการ ของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participative  Democracy) ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาพ้ืนฐานของระบอบการเมืองเก่า 
โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ (1) หลักการกระจายอํานาจ และการตัดสินใจทาง
การเมือง (2) หลักการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้าเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง (3) หลักการ
ส่งเสริมบทบาททางการเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน            
(4) หลักการส่งเสริมบทบาทและอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองของมวลชน คนทั่วไป ระดับชาวบ้าน หรือการ
สร้างนักการเมืองจากชาวบ้าน (Citizen  Politicians) แทนนักการเมือง (Professional  Politicians) โดยการ
พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง หรือ
การสร้างความสามารถทางการเมือง ของประชาชน (Citizen  Competence) ให้เป็นรากฐานที่สําคัญ ของการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (กมล  ทองธรรมชาติ และเชาวนะ  ไตรมาศ, 2545) ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบัน 
สื่อมวลชนทําหน้าที่น้ีได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ  

บทบาทของสื่อมวลชนในการทําหน้าที่พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยน้ัน เมื่อ
ความสําคัญมาตกอยู่กับผู้ที่ทําหน้าที่สื่อ ดังน้ัน สื่อมวลชนเองจึงสมควร ที่จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับการรับภาระหน้าที่ ที่ย่ิงใหญ่ดังกล่าวน้ี สื่อมวลชนจึงจะต้องยึดมั่นจรรยาบรรณของตนเอง ในการ
เสนอข่าวสาร และเผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นข่าวสารทางด้านการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
ต่อการต่อการบริหารประเทศ การนําเสนอข่าวสารจะต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติแอบแฝงและต้องมี
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์หรือวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกัน สื่อมวลชนต้องทําหน้าที่ ที่จะต้อง
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางต่อมวลชนให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์ เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ให้เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม (ทินพันธ์ุ  นาคะตะ, 2545)  

แนวทางสําหรับสําหรับการพัฒนาสื่อให้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนที่ดีที่สุดก็คือ การให้สื่อมวลชนควบคุมกันเอง ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการพูดง่ายแต่เห็นผลยาก (เกษม  
ศิริสัมพันธ์, 2551) แต่กระน้ัน ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องกระทํา ทั้งน้ี จะต้องอาศัยปัจจัยหลักสําคัญ 2 ปัจจัยคือ 
1) ต้องอาศัยความสํานึกร่วมอย่างเข้มแข็งของสื่อมวลชนแต่ละแขนง เป็นความสํานึกร่วมกัน ในหลักความ
รับผิดชอบจริยธรรมของสื่อมวลชน ทั้งสื่อมวลชนเอง จะต้องมีความรู้สึกหวงแหนอิสรภาพและเสรีภาพของ
ตนเอง จึงพร้อมใจกันที่จะจัดการดูแลกันเองแทนท่ีจะปล่อยให้อํานาจรัฐ ก้าวเข้ามาตรวจสอบและควบคุม    
2) เมื่อไม่ยอมรับให้อํานาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการตรวจสอบสื่อมวลชน ระบบการควบคุมกันเองของสื่อ ก็ไม่มี
อํานาจในการลงโทษทางกฎหมาย (Legal Sanction) แต่ต้องอาศัยการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
แทน กรณีดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพน้ีเป็นอย่างย่ิง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะนําสําหรับ ผู้เก่ียวข้องที่สําคัญในกระบวนการสื่อสารโดย
ผู้วิจัยมองว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถนํางานวิจัยไปปฏิบัติได้ คือ 

1. องค์กรสื่อสารมวลชน ต้องมีความพร้อมที่จะร่วมในการพัฒนาทางการเมืองด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการกําหนดนโยบาย ที่มองถึงประโยชน์ของสังคมโดยรวมเป็นหลัก และยอมรับการตรวจสอบ 
กํากับดูแล และการควบคุมที่ชัดเจน ขณะท่ีหน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุม กํากับดูแล และ
ตรวจสอบ ต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะเอ้ือต่อการทําหน้าที่ ที่ชัดเจนตามกรอบอํานาจ ที่ได้รับ
มอบหมายจากกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญซึ่งได้กําหนดไว้ 

2. เป็นประเด็นสําคัญในยุคข่าวสารท่ีหลากหลายที่มา เพราะเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันสมัยน้ี 
ผู้รับข่าวสาร ที่สนใจข่าวสารการเมือง ในปัจจุบันที่สามารถใช้ประโยชน์ จากสื่อมวลชนได้หลากหลาย จากการ
เข้าถึง หรือแม้แต่การท่ีสามารถเป็นเจ้าของสื่อมวลชนได้ด้วยตนเองน้ัน ก็สามารถท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยได้ โดยหากใช้ประโยชน์จากสื่อในฐานะเป็นผู้ส่งสาร ก็ควรแสดงตาม
ลักษณะต่างๆ ของบทบาทที่ได้ระบุไว้ในการค้นพบ และหากอยู่ในฐานะผู้รับข่าวสารทางการเมือง ก็ต้อง
คํานึงถึงการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อมวลชน ในทุกประเภท ทุกโครงสร้างและท่ีมา จากที่มีความหลากหลายอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือจะนําข่าวสารไปสู่กระบวนการกลั่นกรองด้วยตัวเองที่ชัดเจน รอบด้าน ก่อนที่จะนําไปสู่การ
ตัดสินใจ แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไป 
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