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บทคัดยอ 

 วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาวาระของส่ือมวลชนตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ 

Dearing and Rogers ในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล
นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร (2) ศึกษาวาระของประชาชนตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing 

and Rogers ในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิง
ลักษณ ชินวัตร (3) ศึกษาวาระเชิงนโยบายตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing and Rogers 

ในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

(4) ศึกษาวาระของพรรคการเมืองตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing and Rogers ในบริบท
ทางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยวาระ
ของส่ือมวลชนใชการวิเคราะหเน้ือหาจากหนังสือพิมพ 3 ชื่อฉบับ ไดแก มติชน ไทยรัฐ แนวหนา ฉบับวันท่ี 

23 สิงหาคม 2554 –10 ธันวาคม 2556 , วาระของประชาชนใชแบบสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน
จํานวน 401 คนท่ัวประเทศ , วาระเชิงนโยบายใชการสํารวจเว็บไซตรัฐบาลไทย เว็บไซตสานักขาวกรม
ประชาสัมพันธ เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 ถึง 10 ธันวาคม 2556 และ
วาระของพรรคการเมืองใชการสํารวจเว็บไซตพรรคเพ่ือไทย เฟซบุคพรรคเพ่ือไทย ทวิตเตอรพรรคเพ่ือไทย 

ระหวางวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 ถึง 3 กรกฎาคม 2554 พบวา (1) วาระของส่ือมวลชนกับวาระของ
ประชาชนมีความสัมพันธโดยตรงตอกันท้ังในชวงแรกและชวงหลัง (2) วาระของประชาชนและวาระเชิง
นโยบายไมมีความสัมพันธกันท้ังในชวงแรกและชวงหลัง (3) วาระของส่ือมวลชนกับวาระเชิงนโยบายไมมี
ความสัมพันธในชวงแรกแตมีความสัมพันธในชวงหลัง (4) วาระของพรรคการเมืองและวาระเชิงนโยบายไม
มีความสัมพันธกัน โดยศึกษาในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัย
รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร  
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Abstract 

 The aims of this research are to investigate the media agenda, public agenda, 

policy agenda, and party agenda, Thai politics context : the amnesty bill in prime 

minister Yingluck Shinawtra Content analysis was used as an instrument to collect data 

from the Thairat, Matichon and Naewna newspaper in Aug., 24, 2011 to Dec.,9,2013. A 

questionnaire was used as an instrument to collect data from 401 all Thailand. Website 

Survey was used as an instrument to collect data in website’s Thai government in Aug, 

24, 2011 to Dec,9,2013 and Pheu Thai website, facebook and twitter in May, 10, 2011 to 

July, 3,2011. The result shows that media agenda relate to public agenda in all first and 

last time, policy agenda relate to public agenda in last time but not in first time, policy 

agenda don’t relate to media agenda in all first and last time, party agenda don’t relate 

to policy agenda  

Keywords: media agenda, public agenda, policy agenda, party agenda, amnesty 

 

1. บทนํา  

 ทฤษฎีการกําหนดวาระใชเพ่ืออธิบายวา “ทําไมขอมูลขาวสารเก่ียวกับประเด็นใดประเด็นหน่ึงจึง
ถูกนํามาเผยแพรตอสาธารณชนในสังคมประชาธิปไตย” ซ่ึงหลังจากการเผยแพรประเด็นเหลาน้ันก็มี
แนวโนมท่ีจะถูกสรางใหกลายเปน “มติมหาชน” ได นอกจากน้ีทฤษฎีการกําหนดวาระยังบอกใหทราบวา 

“เพราะเหตุใดประเด็นปญหาดังกลาวจึงถูกนําเสนอผานการกระทําทางการเมือง  (political action) 

ในขณะท่ีประเด็นอ่ืนๆไมไดถูกกลาวถึง” ดังน้ันการศึกษาเร่ืองการกําหนดวาระจึงเปนการศึกษาเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเสถียรภาพทางสังคม Hilgartner & Bosk (1988) กลาววา “วาระ” คือ 

ความขัดแยงกันของสองฝายท่ีเก่ียวของกัน เปนการเตือนใหเราทราบวา “การกําหนดวาระ”นั้นเปน
กระบวนการทางการเมืองท่ีไมสามารถแยกสวนตางๆ ที่เก่ียวของออกจากกันได ซ่ึงเราตองใหความสําคัญ
กับความสัมพันธกันของส่ือมวลชน (mass media) สาธารณชน (public) และผูกําหนดนโยบาย (policy 

maker) ที่มีตอวาระตางๆในสังคม นอกจากน้ี “วาระ” คือประเด็นปญหาท่ีกาวข้ึนมาและตกลงไปจาก
ความสนใจของสังคม ซ่ึงเรียกวา a zero-sum game เปนการแขงขันกับประเด็นปญหาอ่ืนๆเพ่ือท่ีจะไป
อยูในความสนใจของสังคม นอกจากน้ีผูเสนอประเด็นปญหา ซ่ึงไดแก ปจเจกบุคคลหรือกลุมท่ีใหความ
สนใจประเด็นปญหาน้ันๆ ยังชวยระบุ “ตําแหนง” ของปญหาในการกําหนดวาระในสังคม และในบางคร้ัง
ก็อาจทําใหสูญเสียตําแหนงดังกลาวใหกับประเด็นปญหาอ่ืนๆได ซ่ึง Hertog, Finnegan, & Kahn (1994) 

กลาววา การกําหนดวาระน้ันเปน a zero-sum game เพราะพ้ืนท่ีและระยะเวลาในส่ือมวลชนน้ันถือเปน
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ทรัพยากรท่ีหายาก แมจะเปนประเด็นรอนแรงก็ตาม สื่อมวลชนก็รายงานเพียงแคไมก่ีประเด็นเทาน้ัน 

เน่ืองจากมีขอจากัดในเร่ืองเวลาและพ้ืนท่ีในส่ือ ซ่ึง “ระดับความสําคัญ” (salience) เปนส่ิงท่ีทําให
ประเด็นปญหาในการกําหนดวาระน้ันถูกรับรูวามีความสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับประเด็นปญหาอ่ืนๆ หรือ
เปน “ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ” ซ่ึงหัวใจสําคัญของกระบวนการกําหนดวาระน้ัน คือ เม่ือไหรก็ตามท่ี
ประเด็นปญหามีความสําคัญ ประเด็นน้ันๆก็จะกลายมาเปนวาระของส่ือมวลชน, วาระของประชาชน หรือ
วาระเชิงนโยบาย ซ่ึงภารกิจของนักวิชาการท่ีเก่ียวกับการกําหนดวาระก็คือ “การวัดความสําคัญ” ของ
ประเด็นปญหาเหลาน้ันวามีการเปล่ียนแปลงอยางไร และทําไมถึงเกิดการเปล่ียนแปลง โดยการวิจัย
เก่ียวกับการกําหนดวาระแบบด้ังเดิมท่ีทํากันมาน้ันสวนใหญมักจะเปนการศึกษา “การกําหนดวาระของ
สื่อมวลชน” ซ่ึงตัวแปรหลัก คือ ความสําคัญของประเด็นปญหาท่ีเปนวาระของส่ือมวลชน และในการวิจัย
แบบที่ 2 นั้น คือ “การกําหนดวาระของประชาชน” ซ่ึงตัวแปรหลัก คือ ความสําคัญของกลุมของประเด็น
ปญหาท่ีเปนวาระของประชาชน และงานวิจัยแบบท่ี 3 นั้นคือ “การกําหนดวาระเชิงนโยบายหรือวาระ
ของผูกําหนดนโยบาย” เน่ืองจากเก่ียวของกับการใหความสนใจกับการกระทําทางการเมือง (political 

action) ที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาตางๆ นอกจากน้ี Dearing and Rogers (1988) ที่ศึกษา
กระบวนการกําหนดระเบียบวาระ พบวามีองคประกอบสําคัญ 3 สวนท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันภายใต
สถานการณแวดลอมหน่ึงๆ ไดแก วาระของส่ือมวลชน วาระของประชาชน และวาระเชิงนโยบาย โดยได
ขอสรุปวา (1) สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอวาระของประชาชนในสังคมโดยตรง (2) วาระของประชาชนตอ
ประเด็นปญหาตางๆ มีอิทธิพลตอวาระเชิงนโยบาย (3) วาระส่ือมวลชนไดรับอิทธิพลบางสวนจากวาระเชิง
นโยบาย แตในบางประเด็นปญหา ส่ือมวลชนก็ไดรับอิทธิพลโดยตรงและรุนแรงจากรัฐบาล เชน การออก
คําส่ังหรือกดดัน รวมท้ังยังอาจไดรับอิทธิพลจากเง่ือนไขอ่ืนรวมดวย นอกจากคําอธิบายกระบวนการ
กําหนดวาระของ Dearing and Rogers นั้น “วาระของพรรคการเมือง” นั้นไมไดเปนสวนหน่ึงใน
แบบจําลองดังกลาว แตจากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีผูวิจัยตองการทดสอบความสัมพันธของวาระของ
พรรคการเมืองกับวาระเชิงนโยบายเพ่ิมเติม เน่ืองจากตัวผูนํารัฐบาลน้ันมีอิทธิพลอยางสูงตอการกําหนด
วาระเชิงนโยบาย การท่ีประเด็นปญหาหน่ึงๆจะเขาสูสภาฯไดก็เกิดจากการเลือกต้ังผูนํารัฐบาล ซ่ึงเกิด
ต้ังแตกอนการเลือกต้ังท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองไดนําเสนอนโยบายในการรณรงคหาเสียง
เพ่ือใหประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังสนับสนุนใหตนและพรรคการเมืองของตนไดรับอํานาจในการบริหาร
ประเทศ และหลังจากท่ีประสบความสาเร็จในการเลือกต้ังแลวก็ตองทําตามสัญญาท่ีไดใหไวกับประชาชน
กอนการเลือกต้ัง เพราะหากไมทําเชนน้ันแลวมีสิทธิ์ท่ีสมัยหนาจะไมไดรับเลือกต้ังใหเขามาอีกคร้ัง ซ่ึง
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีเองจึงเปนการตอบโจทยวา ประเด็นปญหาตางๆเร่ิมเขาสูสภาต้ังแตมีการเลือกต้ัง 

 ทั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาในบริบททางการเมือง กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของรัฐบาล 
นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเร่ิมจากความขัดแยงทางการเมืองในอดีตท่ียืดเย้ือต้ังแตกอน
การรัฐประหาร ป 2549 ไมวารัฐบาลสมัยไหนก็ไมสามารถแกปญหาน้ีไดอยางสมบูรณ จนเม่ือนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะประกาศยุบสภาแลวจัดใหมีการเลือกต้ัง ซ่ึงแตละพรรคการเมืองก็เสนอนโยบายในการรณรงค
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หาเสียง ทําใหเกิด “วาระของพรรคการเมือง” จนเม่ือพรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกต้ังและเปนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาล ท่ีนําโดยนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 จึงมีการแถลงนโยบายโดยนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร โดยมีนโยบายสรางความปรองดองและสมานฉันทเปนนโยบายท่ีตองเรงทําใหเสร็จในป
แรก ซ่ึงถือวาไดเกิด “วาระเชิงนโยบาย” ข้ึน ตอมาเม่ือรัฐบาลไดนํารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมข้ึน
พิจารณาใน 3 วาระ จึงเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดวาระของประชาชนและวาระของส่ือมวลชน ซ่ึงองคปะ
ระกอบท้ัง 4 มีความสัมพันธกันดังในภาพแบบจําลองการกําหนดวาระ ดังน้ี 

 

กรอบการศึกษา :  
การทดสอบแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing and Rogers บริบททางการ 

เมืองไทย ในกรณรีางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือศึกษาวาระของส่ือมวลชน (Media Agenda) ตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ 
Dearing and Rogers ในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
 2. เพ่ือศึกษาวาระของประชาชน (Public Agenda) ตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ 
Dearing and Rogers ในบริบททางการเมืองไทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  

 3. เพ่ือศึกษาวาระเชิงนโยบาย (Policy Agenda) ตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing 

and Rogers ในบริบทการเมืองไทย กรณีการนิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  

 4. เพ่ือศึกษาวาระของพรรคการเมือง (Party Agenda) ในบริบททางการเมืองไทย กรณีราง 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร  

3. ระเบียบวิธีวิจัย  

 3.1 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรในวิจัยน้ี แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) หนังสือพิมพมติชน ไทยรัฐ แนวหนา ฉบับ 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2554 – 10 ธันวาคม 2556 ใชศึกษาวาระของส่ือมวลชน (2) ประชาชนท่ีติดตาม เร่ือง



 

 

 
5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

การรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 3 กลุม คือ กลุมสนับสนุน กลุมคัดคาน และกลุมท่ีเปนกลาง ทั่ว
ประเทศ จํานวน 65,751,289 คน การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Yamane) โดยกําหนดความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 ได ขนาดของกลุมตัวอยางอยางตํ่า
คือ 400 ตัวอยาง ใชศึกษาวาระของประชาชน (3) เว็บไซตของรัฐบาล ใชศึกษาวาระเชิงนโยบาย (4) 

เว็บไซตของพรรคการเมือง ใชศึกษาวาระของพรรคการเมือง  
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยแบงออกเปน 4 

กลุม ไดแก (1) ขาวหนาหน่ึงและขาวตอหนาหน่ึง ในหนังสือพิมพมติชน ไทยรัฐ แนวหนา ฉบับวันท่ี 23 

สิงหาคม 2554 – 10 ธันวาคม 2556 ใชศึกษาวาระของส่ือมวลชน (2) ประชาชนกลุมสนับสนุน 102 คน 

กลุมคัดคาน 124 คน และกลุมท่ีเปนกลาง 170 คน ใชศึกษาวาระของประชาชน (3) เว็บไซตรัฐบาลไทย 

เว็บไซตสานักขาวกรมประชาสัมพันธ เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ ใชศึกษาวาระเชิงนโยบาย (4) เว็บไซต
ของพรรคเพ่ือไทย เฟซบุคพรรคเพ่ือไทย และทวิตเตอรพรรคเพ่ือไทย ใชศึกษาวาระของพรรคการเมือง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

 วิจัยน้ีแบงเคร่ืองมือออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) การวิเคราะหเน้ือหาใชในการศึกษาวาระของ
สื่อมวลชน โดยใชเกณฑพ้ืนท่ี(คิดเปนตารางน้ิว) และเกณฑตําแหนง(คิดเปนคาคะแนนตามตําแหนง 1-4 

คะแนน ลดหล่ันตามความสําคัญของตําแหนง) เฉพาะขาวท่ีเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (2) 

การสํารวจความคิดเห็น ใชในการศึกษาวาระของประชาชน เพ่ือสํารวจวาระของประชาชนและการเปดรับ
สื่อเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (3) การสํารวจเว็บไซต ใชในการศึกษาวาระเชิงนโยบาย 

เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (4) การสํารวจเว็บไซต ใชในการศึกษาวาระของ
พรรคการเมือง เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 

4. ผลการวิจัย  

 4.1 วาระของส่ือมวลชน กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิง
ลักษณ ชินวัตร  

 จากการวิเคราะหเน้ือหาในส่ือหนังสือพิมพ พบวา ชวงแรก คือ ป 2554 หนังสือพิมพไมไดเสนอ
ขาวเก่ียวกับนโยบายนิรโทษกรรมโดยตรง มีเพียงเสนอนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ซ่ึงเปนเพียงการแถลง
นโยบายรัฐบาลตอรัฐสภาของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตรเทาน้ัน สวนชวงหลัง คือ ป 2556 เร่ิมเสนอขาว
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนมา ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ วางใน
ตําแหนงท่ีมีความสําคัญ เสนอขาวตอเน่ืองและเปนเวลายาวนานถึง 6 เดือนกอนนายกฯประกาศยุบสภา 

เม่ือพิจารณาจากพ้ืนท่ี หนังสือพิมพมติชน เร่ิมเสนอขาวเก่ียวกับประเด็นน้ีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2556 

เปนตนมา เดือนท่ีเสนอขาวมากท่ีสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ ตุลาคม อันดับ 3 คือ สิงหาคม อันดับ 

4 คือ กรกฎาคม อันดับสุดทายคือ กันยายน หนังสือพิมพไทยรัฐ เร่ิมเสนอขาวต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2556 

เปนตนมา เดือนท่ีเสนอขาวมากท่ีสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ สิงหาคม อันดับ 3 คือ กรกฎาคม 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

อันดับ 4 คือ ตุลาคม อันดับสุดทายคือ กันยายน สวนหนังสือพิมพแนวหนา เร่ิมเสนอขาวต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2556 เปนตนมา เดือนท่ีเสนอขาวมากท่ีสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ ตุลาคม อันดับ 3 คือ 

สิงหาคม อันดับ 4 คือ กรกฎาคม อันดับสุดทายคือ กันยายน สวนธันวาคมวิเคราะหถึงแควันท่ี 10 

ธันวาคม 2556 เทาน้ันในหนังสือพิมพท้ังสามชื่อฉบับ โดยผลการวิเคราะหเน้ือหาในหนังสือพิมพมติชน
และแนวหนามีการจัดลําดับเหมือนกัน (ดังตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหเน้ือในหนังสือพิมพ 3 ชื่อฉบับ จาก 23 สิงหาคม 2554 – 10 ธันวาคม 2556 

เดือน/ป 
มติชน ไทยรัฐ แนวหนา 

พื้นท่ี ตําแหนง พื้นท่ี ตําแหนง พื้นท่ี ตําแหนง 

ก.ค./56 2173.38 103 3107.05 102 1957.42 98 

ส.ค./56 2623.79 98 5876.74 177 4548.05 222 

ก.ย./56 160 6 355.2 10 474.84 34 

ต.ค./56 4066.72 167 2831.94 105 4199.07 223 

พ.ย./56 12,581.16 507 14,349.50 322 12,744.74 790 

1-10 ธ.ค./56 5,871.05 230 6697.16 206 3925.37 247 

 4.2 วาระของประชาชน กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาว        

ย่ิงลักษณ ชินวัตร  
 จากการสํารวจประชาชน 401 คนท่ัวประเทศ แบงเปนกลุมท่ีสนับสนุน, คัดคาน และเปนกลาง
ตอรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาชนเห็นวาประเด็นน้ีมีความสําคัญระดับปานกลาง ติดตามมา
เปนเวลา 5-6 เดือนแลว โดยติดตามสัปดาหละ 5-6 วัน และจะติดตามตอไปในอนาคต นอกจากน้ี
ประชาชนคิดวาส่ือมวลชนทําหนาท่ีเสนอขาวไดเพียงพอแลวแตยังไมเหมาะสม และมีการเปดรับส่ือในส่ือ
ของเอกชนมากกวาส่ือของรัฐบาล ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 “ความสําคัญของปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” พบวา สวนใหญเห็นวาปญหา
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีความสําคัญปานกลาง จํานวน 144 คน (คิดเปนรอยละ 35.9) 

รองลงมาเห็นวามีความสําคัญมาก จํานวน 133 คน (คิดเปนรอยละ 33.2) ลําดับท่ี 3 เห็นวามีความสําคัญ
เล็กนอย จํานวน 68 คน (คิดเปนรอยละ 17.0) (ดังตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 ผลการสํารวจ “ความสําคัญของปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ไมสําคัญเลย 4 1 N=399 

สําคัญเล็กนอย 68 17 Missing= 2 

สําคัญปานกลาง 144 35.9 Mean=3.393 

สําคัญมาก 133 33.2 Median=3.000 



 

 

 
7 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

รายการ ความถ่ี รอยละ  

สําคัญมากที่สุด 50 12.5 Std.Deviation=0.9447 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  

 

 “ความถ่ีในติดตามปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษ” พบวา สวนใหญติดตามสัปดาหละ 5-6 วัน 

จํานวน 133 คน (คิดเปนรอยละ 33.2) รองลงมาติดตามสัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 119 คน (คิดเปนรอย
ละ 29.7) ลําดับที่ 3 ติดตามทุกวัน จํานวน 57 คน (คิดเปนรอยละ 14.2) (ดังตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3 ผลการสํารวจ “ความถ่ีในติดตามปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษ” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ไมไดติดตามเลย 34 8.5 N=398 

สัปดาหละ 1-2 วัน 55 13.7 Missing= 3 

สัปดาหละ 3-4 วัน 119 29.7 Mean=3.312 

สัปดาหละ 5-6 วัน 133 33.2 Median=3.000 

ติดตามทุกวัน 57 14.2 Std.Deviation=1.1372 

ไมตอบ 3 0.7  

รวม 401 100  

  

 “ระยะเวลาในการติดตามปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” พบวา สวนใหญติดตาม
มาแลว 5-6 เดือน จํานวน 132 คน (คิดเปนรอยละ 32.9) รองลงมาติดตาม 3-4 เดือน จํานวน 100 คน 

(คิดเปนรอยละ 24.9) (ดังตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 4 ผลการสํารวจ “ระยะเวลาในการติดตามปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

นอยกวา 1 เดือน 34 8.5 N=399 

1-2 เดือน 88 21.9 Missing= 2 

3-4 เดือน 100 24.9 Mean=3.165 

5-6 เดือน 132 32.9 Median=3.000 

มากกวา 6 เดือน 45 11.2 Std.Deviation=1.1486 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  
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 “ลําดับข้ันของปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” พบวา สวนใหญเห็นวาประเด็น
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเปนปญหาบานปลายเร้ือรัง  ตองใชตนทุนสูงในการแกปญหา 

จํานวน 223 คน (คิดเปนรอยละ 55.6) รองลงมาเห็นวาเปนปญหาข้ันท่ีลดระดับความสนใจลงเนื่องจาก
เบ่ือหนายปญหา จํานวน 168 คน (คิดเปนรอยละ 41.9) และลําดับสุดทายเห็นวาปญหาหายไปจากความ
สนใจแลว จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 2.0) (ดังตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 ผลการสํารวจ “ลําดับขั้นของปญหาของเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ข้ันกอนปญหา มีปญหาในระดับท่ีต่ําท่ีสุด - - N=399 

ข้ันเริ่มตนปญหา เร่ิมมีสัญญาณเตอืนถึงปญหาท่ีจะตามมา - - Missing= 2 

ข้ันท่ีปญหาบานปลานเรื้อรัง ตองใชตนทุนสูงในการแกปญหา 223 55.6 Mean=3.461 

ข้ันท่ีลดระดับความสนใจลงเน่ืองจากเบ่ือหนายปญหา 168 41.9 Median=3.000 

ข้ันท่ีปญหาหายไปจากความสนใจ 8 2 Std.Deviation=0.5379 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  

 

 “การท่ีจะติดตามปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตอไป” พบวา สวนใหญจะ
ติดตามตอไป จํานวน 256 คน (คิดเปนรอยละ 63.8) รองลงมาจะเลิกติดตาม จํานวน 53 คน (คิดเปนรอย
ละ 13.2) และมีผูไมแนวาจะติดตามตอหรือไมจํานวน 89 คน (คิดเปนรอยละ 0.7) (ดังตารางท่ี 6)  

ตารางท่ี 6 ผลการสํารวจ “การท่ีจะติดตามปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตอไป” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ติดตามตอไป 256 63.8 N=398 

เลิกติดตาม 53 13.2 Missing= 3 

ไมแนใจ 89 22.2 Mean=1.580 

ไมตอบ 3 0.7 Median=1.000 

รวม 4 11.2 Std.Deviation=0.8322 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  

 

 “ผลกระทบในดานความขัดแยงท่ีเกิดจากปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม”พบวา 
สวนใหญคิดวาสรางความขัดแยงแนนอน จํานวน 386 คน (คิดเปนรอยละ 96.3) รองลงมาคือ ไมแนใจวา
สรางความขัดแยงหรือไม จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 0.7) และลําดับสุดทายไมทราบวาสรางความ
ขัดแยงหรือไม จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 2.0) (ดังตารางท่ี 7)  
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ตารางท่ี 7 ผลการสํารวจ “ผลกระทบในดานความขัดแยงท่ีเกิดจากปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

สรางความขัดแยง
แนนอน 

386 96.3 N=397 

ไมไดสรางความขัดแยง - - Missing= 4 

ไมแนใจ 3 0.7 Mean=1.076 

ไมทราบ 8 2 Median=1.000 

ไมตอบ 4 1 Std.Deviation=0.4543 

รวม 401 100  

 

 “ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนของตางชาติท่ีเกิดจากปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรม” พบวา สวนใหญคิดวาสงผลกระทบข้ึนแนนอน จํานวน 391 คน (คิดเปนรอยละ 97.5) 

รองลงมาคือ ไมทราบวาสงผลกระทบหรือไม จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 1.5) (ดังตารางท่ี 8)  

ตารางท่ี 8 ผลการสํารวจ “ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนของตางชาติท่ีเกิดจากปญหาเก่ียวกับราง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

สงผลกระทบข้ึนแนนอน 391 97.5 N=397 

ไมไดสงผลกระทบ - - Missing= 4 

ไมแนใจ - - Mean=1.045 

ไมทราบ 6 1.5 Median=1.000 

ไมตอบ 4 1 Std.Deviation=0.4543 

รวม 401 100  

  

 “ความเหมาะสมของการเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษ” 

พบวา สวนใหญคิดวาสื่อมวลชนทําหนาท่ีไดไมเหมาะสม จํานวน 165 คน (คิดเปนรอยละ 41.1) รองลงมา
คิดวาเหมาะสมแลว จํานวน 146 คน (คิดเปนรอยละ 36.4) ลําดับท่ี 3 ไมแนใจ จํานวน 80 คน (คิดเปน
รอยละ 20.0) (ดังตารางท่ี 9)  
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ตารางท่ี 9 ผลการสํารวจ “ความเหมาะสมของการเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับปญหาราง
พระราชบัญญัตินิรโทษ” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

เหมาะสมแลว 146 36.7 N=399 

ไมเหมาะสม 165 41.1 Missing= 2 

ไมแนใจ 80 20 Mean=1.875 

ไมทราบ 8 2 Median=2.000 

ไมตอบ 2 0.5 Std.Deviation=0.7953 

รวม 401 100  

 

 “ความเพียงพอของการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษ” พบวา 
สวนใหญคิดวาสื่อมวลชนทําหนาท่ีไดเพียงพอแลว จํานวน 265 คน (คิดเปนรอยละ 66.1) รองลงมาคิดวา
สื่อมวลชนทําหนาท่ีไดยังไมเพียงพอ จํานวน 81 คน (คิดเปนรอยละ 20.2) ลําดับท่ี 3 ไมแนใจ จํานวน 41 

คน (คิดเปนรอยละ 10.2) (ดังตารางท่ี 10)  

ตารางท่ี 10 ผลการสํารวจ “ความเพียงพอของการนําเสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษ” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

เพียงพอแลว 265 66.1 N=396 

ไมเพียงพอ 81 20.2 Missing= 5 

ไมแนใจ 41 10.2 Mean=1.480 

ไมทราบ 9 2.2 Median=1.000 

ไมตอบ 5 1.2 Std.Deviation=0.7711 

รวม 401 100  

 

 จากผลการศึกษา ประชาชนเร่ิมรับรูและเห็นความสําคัญของกรณีน้ีในชวงหลัง คือ ป 2556 โดย
เห็นวาปญหาน้ีมีความสําคัญปานกลาง ติดตามปญหาน้ีสัปดาหละ 5-6 วัน เปนระยะเวลา 5-6 เดือน คิด
วาปญหาน้ีอยูในข้ันท่ีปญหาบานปลายเร้ือรัง ตองใชตนทุนสูงในการแกปญหา จะติดตามประเด็นน้ีตอไป 

คิดวาปญหาน้ีสรางความขัดแยงข้ึนในสังคม สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนของตางชาติ การ
เสนอขาวของส่ือมวลชนเก่ียวกับปญหารางพระราชบัญญัตินิรโทษเพียงพอแลวแตยังไมเหมาะสม  

 4.3 วาระเชิงนโยบาย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ 
ชินวัตร  ในเว็บไซตกรมประชาสัมพันธ เว็บไซตรัฐบาลไทย และเว็บไซตสานักขาวกรมประชาสัมพันธ 
พบวา เว็บไซตของกรมประชาสัมพันธ หัวขอ “ขาวกระทรวง” ไมพบการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับนิรโทษ
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กรรมในชวงแรก แตชวงหลังพบ 19 คร้ัง ซ่ึงนําเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขมากท่ีสุด คือ 17 คร้ัง 
กลาวถึงความเปนหวงสถานการณท่ีมีคนบาดเจ็บลมตายจากการชุมนุมและการบรรเทาอาการบาดเจ็บ
ตางๆ และอีก 2 คร้ังไดแก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
, เว็บไซตของกรมประชาสัมพันธ หัวขอ “ขาวการเมือง” ชวงแรกไมพบ สวนชวงหลังพบ 293 คร้ัง , เว็ป
ไซตรัฐบาลไทย หัวขอ “ขาวการเมือง” ชวงแรกพบ 2 คร้ัง ชวงหลังไมพบ และเว็ปไซตสานักขาวกรม
ประชาสัมพันธไมพบเลยท้ังชวงแรกและชวงหลัง 
 4.4 วาระของพรรคการเมือง กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิง
ลักษณ ชินวัตร  จากเว็บไซตพรรคเพ่ือไทย ชวงแรก ป 2554 พรรคเพ่ือไทยกลาวถึงการนิรโทษกรรม 

จํานวน 1 คร้ังแตเปนการปฏิเสธวานโยบายท่ีนํามาหาเสียงน้ันไมเก่ียวกับกับการนิรโทษกรรมเหมือนท่ี
หลายฝายเขาใจ สวนชวงหลัง คือ ป 2556 พบ 37 คร้ัง หลังเกิดความขัดแยงข้ึนแลว เปนการนําเสนอขาว 

แกขาว ชี้แจงเหตุผล ขจัดขอสงสัยตางๆ หรือเปนการแกไขภาพลักษณของพรรคเพ่ือไทยในสายตาของผูท่ี
ไมเห็นดวยกับการนิรโทษกรรม แตไมใชเร่ืองแนวทางในการหาเสียงเหมือนชวงรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  
จากเฟซบุคพรรคเพ่ือไทย ชวงแรก ป 2554 มีการนําเสนอภาพและขาวเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังท่ีนํา
โดยนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยนําเสนอบรรยากาศของการออกมาตอนรับของประชาชนท่ีสนับสนุน
พรรคเพ่ือไทย การทํากิจกรรมตางๆในการรณรงคหาเสียง โดยไมเนนนําเสนอเร่ืองการนิรโทษกรรม มี
เพียง 2 คร้ังเทาน้ัน คร้ังท่ี 1 กลาวถึง “การคืนความเปนธรรมและเยียวยาผูท่ีไมไดรับความยุติธรรมจาก
การกระทําท่ีสืบเน่ืองจากการรัฐประหารในป พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญชั่วคราว และรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 

2550” และคร้ังท่ี 2 กลาวถึง นิรโทษกรรมคืนความเปนธรรมใหทุกสีทุกฝายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 

2549 และกลาววา จะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมหากไดเปนรัฐบาล สวนชวงหลัง คือ ป 2556 กลาวถึง
ประเด็นการนิรโทษกรรม 5 คร้ัง คือ ไดนําเสนอจดหมายเปดผนึกท่ีทําโดย ดร. จารุพรรณ กุลดิลก 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย ที่สงถึงเอกอัครราชทูตท่ีเก่ียวกับกรณีกองทัพ
ประชาชนฯย่ืนจม.ใสรายรัฐบาล , นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กลาวถึงจุดยืนของ
พรรคประชาธิปตยตอเวทีปฏิรูปการเมือง, นายพรอมพงศ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย บอกใหเลิกกดดัน
ดีเอสไอ และปฏิเสธเร่ืองการบีบใหรวมกับกระบวนการนิรโทษกรรม ในหัวขอ “พท.จ้ีปชป.เลิกกดดันดีเอส
ไอ ปดบีบใหรวมกระบวนการนิรโทษกรรม” , นายกอแกว พิกุลทองยืนยันวาเล่ือนวาระกฎหมายนิรโทษ
กรรมเพ่ือรอถกสมัยประชุมหนา สวนทวิตเตอรไมพบขอมูลเน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมเปดใชใน 13 พฤศจิกายน 

2556 

5. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยพบวา “วาระของส่ือมวลชน” เสนอขาวเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 

โดยใหมีพ้ืนท่ีในส่ือขนาดใหญ วางในตําแหนงท่ีสําคัญ ตอเน่ืองและยาวนาน โดยส่ือมวลชนท้ัง 3 ชื่อฉบับ
เสนอขาวไดใกลเคียงกัน จนกลายเปนวาระของส่ือมวลชน (สรุปผลการวิจัยขอ 4.1) สอดคลองกับแนวคิด
ของ สุรพงษ โสธนะเสถียร ที่กลาววา สื่อมวลชนตองคํานึงถึง “ความเขมขนของขาว” ประกอบดวย (1) 
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การเพ่ิมหรือการขยายพ้ืนท่ี (2) ความถ่ีในการรายงานขาว (3) ระยะเวลาในการนําเสนอขาว และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw ในเร่ือง “อายุขาว” ที่กลาว
วา ขาวท่ีมีความเขมขนสูงจะมีอายุของขาวอยูนาน โดยมีความนิยมอยางตอเน่ือง แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพของการกําหนดวาระของส่ือมวลชน และยังสอดคลองกับแนวคิดของแมคคอมบส และ ชอว 
(McCombs and Shaw, 1972 : 176-187) ที่กลาววา “ตําแหนงของการจัดวางหนาขาว” กับ “ความ
ยาวของเน้ือขาว” บงชี้ถึงความเดนหรือความสําคัญของขาว และเชื่อวาส่ือมวลชนมีความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนประเด็นขาวในการรายงานขาวของตนใหเปนประเด็นสาธารณะได และยังสอดคลองกับงานเขียน
ของ McCombs and Shaw เก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาตางๆท่ีมีความสัมพันธ
กัน ในการทําหนาท่ีกําหนดวาระของส่ือมวลชนและความสําคัญท่ีมีตอประเด็นปญหาท่ีประชาชนรับรู โดย
เชื่อวา อํานาจของส่ือมวลชน โดยผลกระทบของส่ือมวลชนน้ีมีลักษณะเปน “การรับรู” มากกวาเปน “การ
ชักจูงใจ” นอกจากน้ีการท่ีส่ือมวลชนท้ังสามเสนอขาวในปริมาณและตําแหนงท่ีใกลเคียงกัน สอดคลองกับ
แนวคิดของ Rogers and Chang ที่เก่ียวกับ Cross-checking ที่พบวา มีความคลายคลึงกันสูงในการ
รายงานขาวของส่ือหน่ึงกับส่ืออ่ืนๆในประเด็นปญหาเดียวกัน นอกจากน้ีการทําหนาท่ีนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนยังสอดคลองกับแนวคิดของ Jame Curran and Jean Seaton (1991 : 277-278) โดยเสนอ
วา บทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน คือ การจุดประเด็นใหประชาชนตอตานการใชอํานาจในทางท่ีผิดของ
ผูบริหารประเทศ หรือวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสม หรือไรประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Bernard Cohen (Cohen, 1963) ที่ไดกลาวไววา สื่อหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชน ไมประสบ
ความสาเร็จมากนักในการบอกใหประชาชนคิดอะไร แตประสบความสาเร็จอยางมากในการบอกผูอานวา
ควรคิดเก่ียวกับอะไร  
 สวน “วาระของประชาชน” เห็นวาประเด็นรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมน้ีมีความสําคัญระดับ
ปานกลาง ติดตามประเด็นน้ีมาเปนเวลาประมาณ 5-6 เดือนแลว สัปดาหละ 5-6 วัน และจะติดตามตอไป
ในอนาคต เห็นวาประเด็นน้ีสรางความขัดแยงในสังคมและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ , คิดวาส่ือมวลชนทํา
หนาท่ีเสนอขาวไดเพียงพอแลวแตยังไมเหมาะสม , สวนใหญเปดรับส่ือเก่ียวกับประเด็นน้ีในส่ือเอกชน
มากกวาส่ือของรัฐบาล (สรุปผลการวิจัยขอ 4.2) สอดคลองกับเร่ืองความสําคัญ (salience) เปนระดับท่ี
ทําใหประเด็นปญหาในการกําหนดวาระน้ันถูกรับรูวามีความสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับประเด็นปญหาอ่ืนๆ 

หรือเปนความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ คือ เม่ือไหรก็ตามท่ีประเด็นปญหามีความสําคัญ ประเด็นน้ันๆก็จะ
กลายมาเปนวาระของส่ือมวลชน, วาระของประชาชน วาระของผูกําหนดนโยบายหรือวาระเชิงนโยบาย 

ซ่ึงภารกิจของนักวิชาการท่ีเก่ียวกับการกําหนดวาระก็คือ “การวัดวาความสําคัญ” วาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
และการเปลี่ยนแปลง“ระดับความสําคัญ” และสอดคลองกับแนวคิดของ McCombs and Shaw (1972 : 

176-187) ที่กลาววา ผูอานขาวรับรูนาหนักความสําคัญของขาวน้ันจากปริมาณและการจัดวางตําแหนง
ของขาวในวิธีการตางๆ คือ (1) การเพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีของเน้ือขาวน้ันใหมากกวาปกติ (2) ความถ่ีในการ
รายงานขาว (3) ระยะเวลาในการนําเสนอขาว จากการท่ีประชาชนรับรูวาปญหาน้ีอยูในข้ันท่ีกาลังบาน
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ปลาย สอดคลองกับแนวคิดของ Anthony Dawns (1972) เร่ือง วัฏจักรความสนใจประเด็นปญหา 

(issue-attention cycle) ที่กลาวถึงปญหาในระดับ Realizing the cost of problem solution หรือ
การรับรูวาปญหาอยูในข้ันวิกฤติตองใชเงินทุนสูงในการแกปญหา  และยังสอดคลองกับงานเขียนของ 
McCombs and Shaw ที่กลาวถึงการทําหนาท่ีกําหนดวาระของส่ือมวลชนและความสําคัญท่ีมีตอ
ประเด็นปญหาน้ันๆท่ีประชาชนรับรู ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อของนักวิชาการท่ีศึกษาเร่ือง อํานาจของ
สื่อมวลชน โดยผลกระทบของส่ือมวลชนน้ีมีลักษณะเปน “การรับรู” มากกวาท่ีเปน “การชักจูงใจ” 

นอกจากน้ีการสํารวจพบประชาชนท่ีประกอบดวยคน 3 กลุมน้ันสอดคลองกับแนวคิดของ Cobb and 

Elder ที่กลาวถึง “ประเด็นหรือปญหา” (issue) วาหมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีอยูในความสนใจของ
สาธารณชน โดยอาจเปนความขัดแยงในเร่ืองเน้ือหาหลักระหวางกลุมสองกลุม หรือมากกวาสองกลุม ซ่ึง
เปนความขัดแยงท่ีเก่ียวพันกับการกระจายตัวของทรัพยากร (Cobb and Elder, 1983, p.32) 

 สําหรับ “วาระเชิงนโยบาย” นั้น ชวงแรก ป 2554 รัฐบาลนําโดยนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เร่ิม
กําหนดวาระเชิงนโยบาย ในวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา แตยังไมไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาสาระ
ของนโยบายนี้มากนัก เปนจุดเร่ิมของวาระเชิงนโยบาย การเผยแพรนโยบายยังไมเพียงพอ ตอมาชวงหลัง 
คือ ป 2556 เม่ือเกิดความขัดแยง รัฐบาลก็เร่ิมเผยแพรเน้ือหาสาระของนโยบาย แตเปนการแกไข
ภาพลักษณท่ีเสียไปมากกวาการใหขอมูลขาวสาร (สรุปผลการวิจัยขอ 4.3) สอดคลองกับ Bosso (1987, 

p.261) ที่พบวา วาระเชิงนโยบายจะเร่ิมตนท่ีประธานาธิบดีสหรัฐจะยกประเด็นปญหาใหข้ึนไปเปนวาระ
ของชาติโดยการพูดถึงประเด็นปญหาน้ัน ซ่ึงตัวประธานาธิบดีเปรียบเสมือน “ตัวควบคุมการปด-เปดใน
ระบบการเมือง” ซ่ึงนอกจากจะสามารถทําใหประเด็นปญหาตางๆเขมขนข้ึน ยังสามารถทําใหลดระดับ
ความเขมขนลงได และการกําหนดวาระเชิงนโยบายท่ีทําโดยผูนํารัฐบาลน้ันสอดคลองกับแนวคิดของ 

Kingdon ที่กลาววา ผูกําหนดนโยบาย (policymaker) คือ ผูที่ทําหนาท่ีนําประเด็นปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน
และเห็นวามีความสําคัญตอสังคมมาแสดงใหเห็นวาเปนปญหาสังคมท่ีทุกคนตองติดตาม (Kingdon, 1984, 

p.62) และสอดคลองกับแนวคิดของ Baumgartner & Jones (1993) ที่กลาววา วาระเชิงนโยบาย 

หมายถึง วาระท่ีอาจจะถูกแสดงในรูปแบบของกฎหมายใหม, คําส่ังของคณะผูบริหาร, การอนุมัติใหทําการ
อยางใดอยางหน่ึง หรือบางคร้ังอาจหมายถึงการกระทําท่ีเก่ียวกับการเมืองหรือรัฐบาลก็ได  ซ่ึงวาระเชิง
นโยบายหรือวาระของรัฐบาลเปนเสมือนกุญแจสําคัญเพราะแสดงใหเห็นถึงผลิตผลของการกระทําของ
รัฐบาลและยังมีอิทธิพลตอวาระของส่ือมวลชนและวาระของประชาชนดวย แตการท่ีพบวารัฐบาลไมได
เสนอเร่ืองน้ีบอยคร้ังนักในชวงแรกน้ัน จึงพบวา การทําหนาท่ีกําหนดวาระเชิงนโยบายของรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตรน้ันไมสอดคลองกับการกําหนดวาระเชิงนโยบายตามแนวคิดของ  Downs (1972) ที่
พบวา การท่ีนโยบายจะนําไปสูการเปล่ียนพฤติกรรมไดหรือไมและแกปญหาสังคมไดจริงหรือไมน้ันข้ึนอยู
กับ การเนนยาประเด็นปญหา 
 สําหรับ “วาระของพรรคการเมือง” หรือวาระของพรรคเพ่ือไทย พบวา ไมนําเร่ืองการนิรโทษ
กรรมมาเปนจุดขายในการรณรงคหาเสียง เนนแคนโยบายเก่ียวกับปากทอง การกินดีอยูดี นโยบายประชา
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

นิยม และออกมาปฏิเสธวานโยบายหาเสียงเหลาน้ีไมเก่ียวกับการนิรโทษกรรมเหมือนท่ีหลายฝายเขาใจ  

สาเหตุเพราะ เร่ืองการนิรโทษกรรมเปนเร่ืองการเมืองโดยเฉพาะ มีท้ังกลุมท่ีเห็นดวยและคัดคาน อาจมีผล
ตอการไมไดรับเสียงสนับสนุนจากคนที่คัดคานการนิรโทษกรรมได (สรุปผลการวิจัยขอ 4.4) จะเห็นไดวา
พรรคเพ่ือไทยใหความสําคัญกับเสียงประชาชนกลุมท่ีคัดคานการนิรโทษกรรมมากกวากลุมผลประโยชน
ภายในพรรค จึงออกมาปฏิเสธเร่ืองนิรโทษกรรม ซ่ึงไมสอดคลองกับ การศึกษาของ Kathleen Bawn, 

Martin Cohen, David Karol, Seth Masket, Hans Noel ND John Zaller ที่พบวา พรรคการเมืองท่ี
ถูกจัดต้ังโดยกลุมผลประโยชนและนักเคล่ือนไหวน้ันจะรับผิดชอบตอความพึงพอใจของผูลงคะแนนนอย
กวากลุมผลประโยชนและนักเคล่ือนไหวภายในพรรค โดยการคนพบของพวกเขายืนยันไดจากหลักฐาน
จากการกอตัวของพรรคการเมืองหลายๆ พรรค ในทศวรรษ 1790 และการวางตําแหนงของพรรค
การเมืองน้ันไดเปล่ียนแปลงสิทธิของพลเมือง, การออกแบบนโยบายและการเขารับหนาท่ีสําหรับสภานิติ
บัญญัต,ิ สภาคองเกรส และประธานาธิบดี 

 สรุป วาระของส่ือมวลชนมีความสัมพันธตอวาระของประชาชนโดยตรงท้ังในชวงแรกและชวงหลัง 
โดยชวงแรกส่ือมวลชนไมไดเสนอขาว ประชาชนก็ไมไดรับรูความสําคัญ แตชวงหลังส่ือมวลชนเสนอขาวใน
พ้ืนท่ีมาก วางในตําแหนงสําคัญ เปนเวลาตอเน่ืองและยาวนาน ประชาชนก็เห็นวาสําคัญ ติดตามบอยคร้ัง
และตอเน่ืองมานาน และจะติดตามตอไป ซ่ึงเปนไปตามแบบจําลองการกําหนดวาระของ Dearing and 

Rogers และยังสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการกําหนดวาระของ McCombs and Shaw แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิผลของส่ือมวลชนในการเปนผูใหขาวสาร และเร่ืองใดท่ีส่ือมวลชนใหความสนใจมากท่ีสุดก็จะถูก
รับรูวามีความสําคัญท่ีสุด และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Funkhouser (1973a) โดยการตรวจสอบ
ประเด็นปญหาในทศวรรษ 1960 พบวา วาระของประชาชนมีสวนในการขับเคล่ือนวาระของส่ือมวลชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสอดคลองกับหลักฐานเชิงประจักษของ McCombs and Shaw (1972) ที่
แสดงสหสัมพันธระหวาง วาระของสื่อมวลชน กับ วาระของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ โดยการวิจัยเร่ือง
การกําหนดระเบียบวาระสวนใหญมักจะศึกษาสหสัมพันธระหวางวาระของส่ือมวลชนกับวาระของ
ประชาชนเปนหลัก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Trumbo (1995) โดยศึกษาตามแนวทางการศึกษา
แบบ longitudinal investigation พบวา เม่ือส่ือมวลชนใหนาหนักมากๆในการรายงานประเด็นขาว 

ประชาชนท่ีอานขาวก็จะเห็นวาประเด็นขาวน้ันมีความสําคัญตามไปดวยซ่ึงมีผลตอวาระของประชาชน  

และสอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลิศ ศุภดิลก ศึกษาเร่ือง “สื่อมวลชนและหนาท่ีการกําหนดวาระทาง
การเมืองในสังคม” พบวา สื่อมวลชนทําใหคนตระหนักถึงความสําคัญของปญหา โดยหัวขอขาวท่ี
สื่อมวลชนเสนอมีความสัมพันธเชิงสอดคลองกับหัวขอหรือประเด็นปญหาท่ีประชาชนกลาวถึง  และยัง
สอดคลองกับการศึกษาของดนยา ธัชชนก เร่ือง “หนังสือพิมพทองถ่ินรายวันจังหวัดเชียงใหมกับการ
กําหนดวาระขาวสารการพัฒนาแกชุมชน” พบวา วาระขาวสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของ
หนังสือพิมพทองถ่ินรายวัน จ.เชียงใหมสอดคลองกับวาระขาวสารการพัฒนาของประชาชน  และ
สอดคลองกับวาระขาวสารของเจาหนาท่ี และยังพบอีกวา วาระขาวสารของหนังสือพิมพทองถ่ินท่ีมี
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เจาของเปนคนทองถ่ินอยางไทยนิวสและเชียงใหมนิวสมีความสอดคลองกับวาระขาวสารของประชาชน
มากกวาวาระขาวสารของหนังสือพิมพทองถ่ินท่ีอยูในเครือหนังสือพิมพสวนกลางอยางกรุงเทพธุรกิจ
ภาคเหนือและผูจัดการรายวันภาคเหนือ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการคนพบของDearing and Rogers 

วา “ตําแหนง” ของประเด็นขาวในวาระของส่ือมวลชนมีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินความสําคัญท่ี
มีตอวาระของประชาชน โดยเปนการศึกษาประเด็นปญหาเดียวโดยเฉพาะ โดยพบวา 60% เห็นดวยกับ
สมมติฐานน้ี และสอดคลองกับแนวคิดในเร่ือง “ประสิทธิผลของส่ือมวลชนในการเสนอขาวสาร” ของ 
McCombs and Shaw ที่กลาววา ประสิทธิผลของส่ือมวลชนในการนําเสนอขาวสารตามแนวคิดการ
กําหนดวาระขาวสารน้ีจะข้ึนอยูกับท้ังดานส่ือมวลชนและผูรับสาร โดยผูอานรูนาหนักความสําคัญของขาว
นั้นจากปริมาณและการจัดวางตําแหนงของขาวในวิธีการตางๆ คือ (1) การเพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีของเน้ือขาว 

(2) ความถ่ีในการรายงานขาว และ (3) ระยะเวลาในการนําเสนอขาว 

 วาระของประชาชนและวาระเชิงนโยบายไมมีความสัมพันธกันในชวงแรกแตสัมพันธกันชวงหลัง  

โดยชวงแรก ป 2554 รัฐบาลไดแถลงนโยบายเก่ียวกับเร่ืองน้ีในวันแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา  แต
ประชาชนไมไดเห็นความสําคัญและไมไดติดตาม แตเม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน ในป 2556 ประชาชน
เรียกรองใหยุติการดาเนินนโยบาย รัฐบาลจึงถอนรางฯท้ังหมดและยืนยันวาจะไมนํากลับมาพิจารณาอีก 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Dearing and Rogers ตามแบบจําลองการกําหนดวาระ แตขัดแยงกับ
การศึกษาของ Erikson, Wright & Mclver (1993, p.244) ซ่ึงทดสอบความสัมพันธระหวางมติมหาชนกับ
การกําหนดนโยบายท่ีทําใน 50 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา พบวา มติมหาชนมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนด
นโยบายของรัฐบาล และจากการศึกษาความสัมพันธของวาระของประชาชนและวาระเชิงนโยบายโดย
ศึกษาจากกรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตรน้ี จะเห็นไดวา
สอดคลองกับของ Blumer (1948) ที่ศึกษาแบบ Longitudinal Approach ซ่ึงจะทําใหผูศึกษาไดรับ
ขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาการศึกษาแบบหลายกรณี ซ่ึงในการศึกษาแบบ Longitudinal Approach นี้จะถูก
ออกแบบมาเพ่ือใหนักวิจัยสามารถศึกษาโดยเนนไปท่ีประชาชนท่ีกระตือรือรนซ่ึงมติมหาชนของพวกเขาจะ
มีอํานาจพอท่ีจะมีอิทธิพลตอผูกําหนดนโยบาย 

 วาระของส่ือมวลชนและวาระเชิงนโยบายไมมีความสัมพันธกัน โดยรัฐบาลไมไดส่ังการส่ือมวลชน 

และส่ือมวลชนก็ไมไดทําตามท่ีรัฐบาลตองการ ซ่ึงไมสอดคลองกับแบบจําลองการกําหนดวาระของ 

Dearing and Rogers แตสอดคลองกับแนวคิดของ เกลเบอร และ จอหนสัน (อางถึงใน สุกานดา วรพันธ
พงศ, น.17) โดยแบงพฤติกรรมความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับส่ือมวลชนแบบความสัมพันธใน
ลักษณะท่ีเปนปฏิปกษตอกัน (Adversary Model) นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ ดรุณี หิรัญรักษ 
(2530, น.21-22) ที่เห็นวาความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับส่ือมวลชนเปนความสัมพันธแบบขัดแยง (Hate 

Relationship) หากพิจารณาในชวงหลัง นอกจากน้ีพบวาไมสอดคลองกับแนวคิดของเอ็ดเวิรด เฮอรมาน 

และนอม ชอมสกี (Edward Herman and Noam Chomsky, 1988: 2) โดยชี้ใหเห็นถึง “กรอบจากัดใน
การทํางานของส่ือมวลชน” วามาจากปจจัยหรือเง่ือนไขคือ ขอมูลในการเสนอขาวสาร ผูสื่อขาวตองพ่ึงพา
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อาศัยแหลงขาวท่ีมาจากรัฐบาล ผูนําทางการเมือง ผูนําธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ และไมสอดคลองกับ
แนวคิดของ Cohen (1965) ที่กลาววา สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และไม
สอดคลองกับ Linsky (1986) ที่กลาววา สื่อมวลชนท่ีมีอยูท่ัวไปในโลกน้ีถือเปนศูนยกลางของการกําหนด
นโยบาย โดยหนาท่ีของส่ือมวลชนในกระบวนการทางการเมืองน้ันคลายกับเสนเลือดในรางกายมนุษย  ที่
ทําใหการกําหนดนโยบายน้ันเปนไปไดดวยการกระจายขาวสารและขอมูลตางๆ  แลวทําใหประเด็นปญหา
นั้นเขาใกลผูมีสวนเก่ียวของใหมากข้ึน ซ่ึงเปนการจัดการใหประเด็นน้ันเก่ียวของกับการเมืองในท่ีสุด 

นอกจากน้ียังไมสอดคลองกับการศึกษาของ Stuart N. Soroka ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับกระบวนการกําหนด
วาระท่ีเก่ียวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนและผูกําหนดนโยบาย  ทําใหเห็นถึงทิศทางของผลกระทบจาก
สื่อมวลชน , กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย , ขอดีของการทําใหเกิดคุณลักษณะยอยๆของประเด็น
ปญหาเพ่ือใชอธิบายผลกระทบของการกําหนดระเบียบวาระ แตจากผลการศึกษาท่ีพบวาขัดแยงในชวง
หลังน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของ Goodman (1994) ที่ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญของการกําหนดวาระ
ของส่ือมวลชนในประเด็นปญหาในระดับชาติท่ีเก่ียวกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  โดย พบวา สภา 
Congress สามารถกําหนดวาระของส่ือมวลชนไดในระดับท่ีต่ํา 
 วาระของพรรคการเมืองไมมีอิทธิพลและความสัมพันธตอวาระเชิงนโยบาย  ไมสอดคลองกับ
แนวคิดของ Dearing and Rogers ที่กลาววา การท่ีประเด็นปญหาหน่ึงจะเขาสูสภาฯไดก็เกิดจากการ
เลือกต้ังผูนํารัฐบาล ซ่ึงเกิดต้ังแตกอนการเลือกต้ังท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองไดนําเสนอ
นโยบายในการหาเสียงของตนและพรรคตนเพ่ือใหประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังไดทราบ , เห็นดวย และ
สนับสนุนเพ่ือใหตนและพรรคของตนไดรับอํานาจในการบริหารประเทศ  หลังจากท่ีตนและพรรคตน
ประสบความสาเร็จในการเลือกต้ังแลวก็ตองทําตามสัญญาท่ีไดใหไวกับประชาชนกอนการเลือกต้ัง  เพราะ
หากไมทําเชนน้ันแลวมีสิทธิ์ท่ีสมัยหนาจะไมไดรับเลือกต้ังใหเขามาอีกคร้ัง เปนลักษณะการทําตามสัญญา 

ซ่ึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีเองจึงเปนการตอบโจทยวา ประเด็นปญหาตางๆเร่ิมเขาสูสภาต้ังแตมีการ
เลือกต้ัง 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 6.1 สรุปและขอเสนอตอส่ือมวลชน กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาล
นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตรนั้น  สําหรับวาระของส่ือมวลชนมีความสัมพันธตอวาระของประชาชน
โดยตรงท้ังในชวงแรกและชวงหลัง ในชวงแรกส่ือมวลชนไมใหความสําคัญกับกรณีน้ี ทําใหประชาชนก็ไม
เห็นวามีความสําคัญดวยและไมไดสนใจติดตามกรณีน้ี ตอมาชวงหลัง สื่อมวลชนใหความสําคัญกับกรณีน้ี
เปนอยางมากดวยการเสนอขาวในพ้ืนท่ีขนาดใหญ วางในตําแหนงท่ีมีความเดน สะดุดตา เสนอขาวอยาง
ตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน จึงสงผลตอการรับรูของประชาชนท่ีเห็นถึงความสําคัญตามท่ีส่ือมวลชนได
นําเสนอ ประชาชนติดตามขาวน้ีเปนระยะเวลานาน มีความถ่ีบอยข้ึน เพราะเห็นวากรณีนี้ไดสรางความ
ขัดแยงในสังคมและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และยังคิดวาปญหาน้ีอยูในระดับท่ีปญหากาลังบานปลาย 
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ตองใชทุนสูงในการแกไขปญหา นอกจากน้ียังเห็นวาส่ือมวลชนทําหนาท่ีเสนอขาวไดเพียงพอแลวแมจะยัง
ไมเหมาะสมก็ตาม ดังน้ันสื่อมวลชนควรปฏิบัติ ดังน้ี  

· ใหความสําคัญกับขาวในชวงแรกมากข้ึน โดยใหรายละเอียดขอมูลและความรูแกประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมีขอมูลเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางเพียงพอและถูกตองตามเจตนารมณของรัฐบาลหรือผูกําหนด
นโยบาย แตตองยึดหลักความจริงและเปนกลาง  

· ใหประชาชนไดทราบถึงขอดีขอเสียหรือผลกระทบหากนํานโยบายน้ีมาปฏิบัติ ก็จะทําให
ประชาชนไดมีความรูและตัดสินใจไดวาจะสนับสนุนหรือคัดคาน และแสดงออกเพ่ือรัฐบาลไดทําอยางหน่ึง
อยางใดออกไป   

6.2 สรุปและขอเสนอแนะเก่ียวกับประชาชน กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัย

รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ในชวงแรกประชาชนยังไมสนใจและใหความสําคัญเก่ียวกับนโยบายน้ี
มากนัก แตมาเร่ิมสนใจและใหความสําคัญในภายหลังหลังจากท่ีส่ือมวลชนเสนอขาวแลว  เน่ืองจาก
ชวงแรกรัฐบาลไมไดใหความสําคัญในการเสนอและชี้แจงกรณีน้ีตอประชาชนมากนัก  แตในชวงหลัง
ประชาชนกลับมาทราบขาวจากส่ือมวลชน จึงเกิดความขัดแยงจากประชาชนกลุมท่ีไมเห็นดวยกับนโยบาย
นี้ ดังน้ันประชาชนควรปฏิบัติดังน้ี  

· ติดตามขาวสารตางๆ เปนประจา โดยเฉพาะนโยบายสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอสังคม แลว
ประชาชนก็จะรับรูและเขาใจมากข้ึน  

· แสดงออกวาตนเองเห็นดวยหรือคัดคาน เพ่ือใหรัฐบาลนําผลท่ีไดไปปรับใชใหเหมาะสมและไดรับ
การยอมรับจากประชาชน 

 6.3 สรุปและขอเสนอแนะเก่ียวกับรัฐบาล กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในสมัย

รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยชวงแรกการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนและรัฐบาลมีความสัมพันธกัน
นอยมากในการเสนอประเด็นน้ี นอกจากน้ีในชวงหลังกลับเปนการทํางานท่ีขัดแยงกัน โดยชวงแรกน้ัน
สื่อมวลชนก็เสนอขาวเพียงแคบอกใหประชาชนทราบวารัฐบาลมีนโยบายภาพรวมวาอะไรบาง  โดยไมได
เนนไปท่ีนโยบายท่ีเก่ียวของกับกรณีน้ีโดยเฉพาะ สวนในชวงหลังเม่ือส่ือมวลชนเสนอขาวในเชิงขัดแยง
เพ่ิมข้ึนรัฐบาลจึงออกมาใหขอมูลเพ่ือแกไขภาพลักษณท่ีเสียไปเพ่ือใหประชาชนไดเขาใจในภายหลัง ดังน้ัน
รัฐบาลควรปฏิบัติดังน้ี  

· ใหขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายต้ังแตในชวงแรก โดยบอกถึงเน้ือหาสาระ แนวทางใน
การขับเคล่ือนนโยบาย หลักเกณฑและขอจากัดตางๆหากนํานโยบายเก่ียวกับการนิรโทษกรรมน้ี
มาใช  

· ทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็นท่ีประชาชนยังสงสัย เม่ือรัฐบาลใสใจกับการใหขอมูลขาวสาร
เหลาน้ีกับประชาชนมากข้ึน ประกอบกับประชาชนเองก็สนใจและติดตามขาวสารเก่ียวกนโยบาย
นี้ใหมากก็จะทําใหประชาชนรับรูและเขาใจมากข้ึนตามไปดวย ประชาชนท่ีไมเห็นดวยก็จะออกมา
แสดงความคิดเห็นต้ังแตชวงแรก รัฐบาลก็จะยับย้ังและแกปญหาไดทัน  
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

 6.4 สรุปและขอเสนอแนะเก่ียวกับพรรคการเมือง กรณีรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใน

สมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เน่ืองจากพรรคเพ่ือไทยไมไดนํานโยบายเก่ียวกับกรณีน้ีมาใชใน
การรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง แตเม่ือไดเปนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลแลวในวันแถลงนโยบายรัฐบาลกลับ
กําหนดใหนโยบายนี้เปนนโยบายเรงดวนท่ีตองทําใหเสร็จในปแรก ดังน้ันพรรคเพ่ือไทยควรปฏิบัติดังน้ี  

· ใชนโยบายน้ีในการรณรงคหาเสียงต้ังแตแรก เสนอรายละเอียดและแนวทางในการดาเนินการ
เก่ียวกับนโยบายนี้วาตองทําอะไรกอน-หลัง  

· บอกประโยชนของนโยบายน้ีตอประชาชนวามีอะไรบาง รวมท้ังมีผลกระทบตอประชาชนอยางไร 

ซ่ึงจะทําใหพรรคเพ่ือไทยเห็นชัดเจนวามีประชาชนท่ีเห็นดวยกับนโยบายน้ีมากนอยแคไหนซ่ึง
แสดงไดจากผลการเลือกต้ัง  

7. กิตติกรรมประกาศ  

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน สาขาการส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงผูเขียนใครขอขอบคุณ ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว อาจารยท่ี
ปรึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําแนะนํา รวมท้ังผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุก
ทาน ที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยดังกลาวน้ีสาเร็จลงไดดวยดี 
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