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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของผู้บริโภค เพ่ือศึกษา
ทัศนคติของผู้บริโภคข่าวสารทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และศึกษาความเป็นกลางของ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่น าเสนอข่าวการเมือง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 51.80 และมีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
ร้อยละ 29.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 31.25 อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 28.50 ซึ่ง กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.52 เลือกอ่านข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยรัฐ รองลงมาคือ ข่าว
สด ร้อยละ 24.55 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ร้อยละ 39.00 
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอ่านเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ร้อยละ 30.25 โดยในหนึ่งสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างอ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 32.00  รองลงมา จะอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพียง 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 30.00 และกลุ่มตัวอย่างมีวันที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 40.00 รองลงมา
คือ ไม่แน่นอน ร้อยละ 39.50 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในแต่ละครั้งใช้
เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ ประมาณ 1 ชั่วโมง ร้อยละ 39.75 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกอ่านข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เฉพาะข่าวที่สนใจ ร้อยละ 63.00 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะอ่านข่าวการเมืองโดยส่วนใหญ่จะอ่านรายละเอียดของ
ข่าวทั้งหมด ร้อยละ 37.52 รองลงมาจะอ่านเฉพาะพาดหัว ร้อยละ 25.80 รายงานพิเศษ ร้อยละ 14.07 
บทความ คอลัมน์ ร้อยละ 13.90 และบทบรรณาธิการ ร้อยละ 7.20 

 กลุ่มตัวอย่างจะสนใจข่าวการเมืองในประเด็นทุจริต คอรัปชั่นมากที่สุด ร้อยละ 32.43 รองลงมา 
ชอบอ่านในประเด็นของความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 25.35 นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างสนใจอ่าน
ข่าวการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล และข่าวการเมืองเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 21.49 และ 16.99 
ตามล าดับ 

 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบัน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การน าเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์มี
ความไม่เป็นกลาง ร้อยละ 38.50 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 33.25 มีความเป็นกลาง ร้อยละ 28.25 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้การเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่มีความเป็นกลางมาก
ที่สุด คือ ทัศนคติของเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน ร้อยละ 46.00 ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือ
ผู้สื่อข่าว คิดเป็น ร้อยละ 29.60, ความไม่เป็นอิสระจากรัฐ ร้อยละ 20.20 และ    จากสาเหตุอ่ืน ๆ ร้อยละ 
4.20 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะของประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
จะท าให้มีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมือง
บนหนังสือพิมพ์ออนไลน์แตกต่างกัน ในขณะที่เพศของกลุ่มตัวอย่างจะมีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมือง
บนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการอ่านข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่แตกต่างกันจะท าให้มีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์
แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ความเป็นกลางทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2-80 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

Abstract 

 This research aims to study for political media exposure’s audience, for audience 
attitudes affecting online newspapers and study for political neutrality of the online 
newspapers offering news. The quantitative research study with the format of the survey 
questionnaire was used to collect data. These data in conjunction with a literature review 
were analyzed in a descriptive manner. The results showed that:  

 Most of the representative sample were female, aged between 26-35 years with 
51.80 percent and 29.50 percent respectively, with 55.75 percent of bachelor's degree 
and earn an average monthly underway 10,000-20,000 Baht 31.25 percent, Most of which 
32.52 percent read news on THAIRATH online newspaper. 24.55 percent followed the 
news by KHAOSOD. Most respondents read online newspapers through smart phones 
39.00 percent. The sample is read for a period of 1-2 years by 30.25 percent; in a week 
were reading online newspapers every day 32.00 percent minor to read online newspaper 
only 1-2 days per week, 30.00 percent. The samples have to read online newspapers 
every day, 40.00 percent, followed by the uncertainty of 39.50. In addition, the majority 
read online newspapers each time within the first hour of 46.00, the second is about 1 
hour with 39.75 percent. Most of the samples read the only interested political news 
from online newspapers only 63.00 percent. 

 The respondents, who read online newspapers to read the news, most read all 
the news of 37.52 percent. Minor will read only the headlines, special reports, columns 
and editorials, 25.80 percent, 14.07 percent, 13.90 percent and 7.20 percent respectively. 

 The samples will be interested in politics overwhelm the most corrupt, followed 
by 32.43 percent on issues like the political conflict also found that 25.35 percent. 
Groups interested in reading news about the government, the Prime Minister with 21.49 
and 16.99 percent respectively. 

In the overall, The samples are unsure of the political news online newspaper today, the 
mean is 2.97, The sample is of the opinion that presentation of political news on a online 
newspaper is not neutral 38.50 percent, uncertain 33.25 percent and neutral 28.25 
percent and the opinion that the factors that contributed to political news on a online 
newspaper is very neutral; The attitude of the newspaper owner or entrepreneur 46.00 
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percent or 29.60 percent from a editorial or reporter, not an independent state from 
20.20 percent and 4.20 percent from other causes. 

 The hypothesis testing found the nature of the general population of subjects 
with different habits will make a presentation on the political differences online 
newspaper. The study found that the sample of age, education, occupation and income 
to make the monthly average difference in attitude toward the political news on different 
online newspaper. While the sex habits of a sample to political news on a newspaper 
online is no different. The samples have difference the habit of reading news on the 
online newspaper will have difference attitude towards the political news on online 
newspaper. 

Keywords: Online Newspapers, Political Neutrality 

 

บทน า ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 

 สื่อมวลชนมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในสังคม ท าหน้าที่ผลิตและ
กระจายความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเป็นผู้น าข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมออกสู่สาธารณะ สามารถเข้าถึงมวลชนทุกระดับ และส่งข่าวสารถึงประชาชนได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
ผลต่อความคิด ความเชื่อที่มีอยู่ในสังคม ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อมวลชน 
ถึงแม้ว่ากลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมจะมีความคิด ความเชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล แต่
ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ความคิด ความเชื่อโดยทั่วไปก็มีแนวโน้ม
คล้ายกันได้ นอกจากนี้สื่อมวลชนยังมีบทบาทเป็นสื่อกลางของสาธารณชน สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นตัวกลาง
ระหว่างผู้รับสารหรือสาธารณชนกับสถาบันอ่ืน ๆ หรือระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในสังคมด้วยกันเอง เพราะ
ผู้รับสารจะมีโอกาสติดต่อโดยตรงกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม หรือรัฐบาลและนักการเมืองน้อยมาก ผู้รับสาร
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรับข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ยกเว้นแต่จะรับจากสื่อมวลชน เพราะสะดวกรวดเร็ว 
และรับได้ง่ายกว่าการจะเข้าไปหาข่าวสารจากแหล่งข่าวนั้น ๆ โดยตรง 

 หนังสือพิมพ์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากบทบาทที่กล่าวมาแล้ว หนังสือพิมพ์ยังมีความส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนด้วย 
รวมถึงการตรวจสอบการท างานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
ของประเทศ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Information Technology) เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึ้น ท าให้การใช้ชีวิต (Lifestyle) เปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์สื่อสาร
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สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ได้แก่ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วมากขึ้น หนังสือพิมพ์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต จึงท าให้เกิดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้น 

นอกจากโครงสร้างทางสังคมแล้วสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ โครงสร้างทางการเมือง โครงสร้างระบอบ
การเมืองของประเทศไทยเน้นความเป็นประชาธิปไตยแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะรัฐบาลเน้นให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปกครอง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้  การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน 
ระหว่างภาคการเมืองและภาคประชาชน การสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของระบบการเมือง 
ระหว่างภาคการเมืองและภาคประชาชน ด้วยการเป็นสื่อเสนอข่าวสารและนโยบายจากรัฐบาลมาสู่
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อเสนอความคิดเห็นและความต้องการจากประชาชนไปสู่ภาคการเมือง
ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้การก าหนดนโยบายของรัฐบาลได้ผลดีและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน แต่จากเหตุการณ์ความแตกแยกในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันเกิดจากความไม่เข้าใจกัน
ของแนวทางการบริหารประเทศระหว่างรัฐกับประชาชน เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และขาดความสามัคคี
ของคนในชาติ    ท าให้หลายฝ่ายมีความพยายามที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น จึงมีการเสนอให้ 
“สื่อมวลชน” เข้าไปท าหน้าที่ในการช่วยให้เกิดความสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะกรรมการสมานฉันท์ 
เพ่ือการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา (2551) เพราะการสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชนจะ
ช่วยให้เกิดการสนับสนุนของสาธารณมติ สื่อมวลชนจึงต้องท าหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ไปในทิศทางของอุดมการณ์ทางการเมืองที่พ่ึงประสงค์ และคาดหวังว่า
สื่อมวลชนสามารถส่งเสริมการปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น 

ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้ที่สามารถเข้าถึงเข้าข้อมูลข่าวสารและสามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างอ านาจให้กับตนเอง ดังเช่นในภาคการเมือง ประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองมีความส าคัญต่อการปกครอง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้าน
การเมือง เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เสนอแนะข้อคิดเห็น ตลอดจนการ
ก าหนดและตรวจสอบการน านโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ งที่จะ
ช่วยสร้างอ านาจและผลประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือเป็นการใช้เทคโนโลยีในพัฒนา
การเมืองเพ่ือสร้างอ านาจและผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม แทนที่จะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้าง
อ านาจให้กับคนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมเพ่ือสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีบทบาทและความส าคัญต่อความเชื่อและความคิดเห็นของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐสู่ประชาชน
หรือประชาชนสู่รัฐสามารถลดความขัดแย้งให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีให้ เกิดขึ้นใน
สังคมได้ โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์และทัศนคติ
ของผู้บริโภคต่อข่าวสารทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของผู้บริโภคท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
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2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคข่าวสารทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

3. เพ่ือศึกษาความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่น าเสนอข่าวการเมือง 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักและ
ศึกษาโครงสร้างของการเขียนข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 5 หัว ได้แก่ ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ 
โพสต์ทูเดย์ และเดลินิวส์ โดยคัดเลือกจากการจัดอันดับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 5 อันดับที่ประชาชนนิยม
อ่านมากที่สุด จากการจัดอันดับของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จ ากัด (2558) และใช้
แบบสอบถามในการศึกษาหาข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภค โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ทางวิชาการ 
ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ต ารา บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารจาก
แหล่งต่าง ๆ รวมทั้งจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาตรวจสอบ วิเคราะห์ เลือกสรร จัดประเภทของข้อมูล และ
น าเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 51.80 และมีอายุระหว่าง 26-
35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.52 เลือกอ่านข่าวการเมืองจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์คือ ไทยรัฐ รองลงมาคือ ข่าวสด คิดเป็นร้อยละ 24.55 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเลือก
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) คิดเป็นร้อยละ 39.00 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.25 ในหนึ่งสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างอ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 32.00  รองลงมาจะอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพียง 1-2 วันต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และกลุ่มตัวอย่างมีวันที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 39.50 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 46.00 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าว
การเมืองจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เฉพาะข่าวที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 63.00 กลุ่มตัวอย่างที่ อ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์และอ่านข่าวการเมืองโดยส่วนใหญ่จะอ่านรายละเอียดของข่าวทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
37.52 รองลงมาเลือกอ่านเฉพาะพาดหัว, รายงานพิเศษ, บทความคอลัมน์และบทบรรณาธิการ คิดเป็นร้อย
ละ 25.80, 14.07, 13.90 และ 7.20  ตามล าดับ 
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 กลุ่มตัวอย่างสนใจข่าวการเมืองในประเด็นทุจริต คอรัปชั่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.43 
รองลงมา ชอบอ่านในประเด็นของความขัดแย้งทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 25.35 นอกจากนี้พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจอ่านข่าวการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล และข่าวการเมืองเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี คิดเป็น ร้อยละ 
21.49 และ 16.99 ตามล าดับ 

ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.97 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การน าเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีความไม่เป็น
กลาง คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีความเห็นว่ามีความเป็น
กลาง คิดเป็นร้อยละ 28.25 และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้การเสนอข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่มีความเป็นกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผู้สื่อข่าว, ความไม่เป็นอิสระจากรัฐ และจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.60, 20.20 และ 4.20 ตามล าดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะของประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
จะท าให้มีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน และผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการเสนอข่าว
การเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์แตกต่างกัน ในขณะที่เพศของกลุ่มตัวอย่างจะมีทัศนคติต่อการเสนอข่าว
การเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการอ่านข่าวการเมื องบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์แตกต่าง
กัน 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการน าเสนอข่าว
การเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยผลการศึกษาในส่วนของลักษณะประชากรทั่วไปและพฤติกรรมการ
อ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์และการอ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกอ่านข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์
เฉพาะข่าวที่สนใจ โดยมักจะอ่านรายละเอียดของข่าวทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างที่อ่านจะสนใจข่าวการเมือง
ในประเด็นทุจริต คอรัปชั่นนั้น 

 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างส่วนบุคคลตามปัจจัยพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการอ่านข่าวการเมือง โดยบุคคลย่อมต้องการข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีการน าเสนอข่าวการเมืองมากกว่าสื่ออ่ืน รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างสามารถติดตาม
รายละเอียดของข่าวการเมืองได้มากกว่าสื่อ อ่ืน อาทิ ข่าวเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น 
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ขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นความเชื่อเดิมที่ว่า ข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตของตนเอง (Life Style) ตลอดจนเห็นว่าข่าวการเมืองมีผลกระทบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ประโยชน์ของตน เป็นต้น จึงท าให้แสดงออกมาผ่านพฤติกรรมการอ่านข่าว
การเมืองในลักษณะดังกล่าว ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมโดยการจัดอันดับ 5 
อันดับที่ประชาชนนิยมอ่านมากที่สุด จากการจัดอันดับของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย 
จ ากัด ได้แก่ ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ และเดลินิวส์ ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์และการอ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์พบว่า ไทยรัฐ 
ได้รับความนิยมมากที่สุด 

 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของ Rogers กล่าวว่าทัศนคติคือดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึก
อย่างไรต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ โดยเป็นระดับของความมากน้อยของความคิดเห็น 
ความรู้สึกในด้านบวกและลบที่มีต่อสิ่งหนึ่งโดยกล่าวได้ว่า ทัศนคติเป็นเครื่องก าหนดควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลนัน่เอง และจากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติคือ ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งและมีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ซึ่งอาจจะสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ เป็นต้นว่า ประชาชนที่อยู่
ในวัยท างานที่มีพฤติกรรมเลือกอ่านข่าวความขัดแย้งการเมืองบ่อยครั้งอาจมีความคิดเห็นด้านลบต่อการ
เสนอข่าวการเมือง ขณะที่ประชาชนที่มีทัศนคติเดิมคือสนใจต่อสถานการณ์การเมืองอย่างมากก็ย่อมมี
พฤติกรรมอ่านข่าวการเมืองบ่อยครั้งกว่าผู้สนใจอ่านข่าวการเมืองน้อยกว่า  

 จากผลการวิจัยในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเด็นการครอบคลุมและให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อการเสนอข่าว การน าเสนอข่าวความขัดแย้งทางการเมืองด้วยถ้อยค าภาษาที่เหมาะสมใน
การพาดหัวข่าว การเสนอข่าวการเมืองที่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ปกป้องอ านาจบางกลุ่มใน
สังคม การเสนอข่าวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ ยวกับฝ่ายค้านและนักวิชาการใน
สัดส่วนเหมาะสม การเสนอข่าวที่ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล การเสนอข่าวการเมืองที่แสดงความขัดแย้งที่
เหมาะสมท าให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมือง และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอย่างกว้างขวาง ถือเป็นทัศนคติของประชาชนที่ ได้สะท้อนถึงการท าหน้าที่ตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในการเสนอข่าวการเมืองว่า ยังไม่สามารถท าหน้าที่ในด้านความ
รับผิดชอบทางสังคมได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ถือเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดและ
เชื่อมโยงระหว่างการเมืองและประชาชนทั้งโดยตรงและทางอ้อม ประชาชนจึงย่อมมีทัศนคติในเชิงลบต่อ
การท าหน้าที่ในการเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ด้วย 

 โดยเฉพาะผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.50 มีความเห็นว่า การน าเสนอข่าว
การเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่เป็นกลาง โดยปัจจัยที่ท าให้การเสนอข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่เป็นกลางมากที่สุด คือคือ ทัศนคติของเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน ร้อยละ 



 

 
2-86 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

46.00 ปัจจัยถัดมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผู้สื่อข่าว คิดเป็น ร้อยละ 29.60 และความไม่เป็น
อิสระจากรัฐ ร้อยละ 20.20 

 ย่อมแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงลบของกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่
มองเห็นข้อบกพร่องในการท าหน้าที่ในการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยเฉพาะจุดยืนใน
ด้านความเป็นกลางในการท าหน้าที่เสนอข่าวการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก คือ ทัศนคติของเจ้าของหนังสือพิมพ์ นายทุน และทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผู้สื่อข่าว 
ปัจจัยภายนอกคือ อิทธิพลทางการเมืองและการควมคุมโดยรัฐ สอดคล้องกับทฤษฎีความเป็นกลางของ
สื่อมวลชน ของวรพล พรหมิกบุตร ที่ว่า ในช่วงเวลาที่สังคมตกอยู่ภายใต้การควบคุมของการเมืองแบบเผด็จ
การหรือการครอบง าทางการเมืองแบบอ านาจนิยม สื่อสารมวลชนมีแนวโน้มจะถูกก าหนดทั้งแนวทางการ
ท างานและสาระของข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในกรอบที่ควบคุมโดยองค์กรตัวแทนผู้มีอ านาจ
รัฐ ในสภาวการณ์ดังกล่าวนี้ “สื่อสารมวลชนของรัฐ” จะถูกควบคุมการท างานโดยตรง ขณะที่ “สื่อมวลชน
นอกภาครัฐ” จะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบและกรรมวิธีตรวจสอบเซ็นเซอร์ในสถานการณ์ดังกล่าว 
สื่อมวลชนจ านวนมากอาจมีแนวโน้มเอนเอียงเข้าข้างผู้ใช้อ านาจรัฐ 

 ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก ความคิดเห็นและความเชื่ออันเป็นองค์ประกอบของทัศนคติ
เกี่ยวกับการเสนอข่าวการเมืองแล้วจึงส่งผลต่อการแสดงทัศนคติของประชาชนที่อ่านข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ดังกล่าวคือ มีการแสดงออกทางความคิดเห็นในเชิ งลบ ไม่แน่ใจ ไม่เชื่อมั่นต่อการ
เสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไปด้วย และส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านข่าวการ เมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์เนื่องจากย่อมต้องการทราบข้อมูลข่าวสารที่ตนสนใจ เช่น เมื่อผู้อ่านบางคนที่มี
ทัศนคติว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์น าเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นกลางจึงแสดงออกทางพฤติกรรมโดยท าการเตือนผู้
ใกล้ชิดให้ใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวการเมือง หรือคนที่มีทัศนคติต่ อการเสนอข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในเชิงลบ คือ เห็นว่าเสนอข่าวการเมืองที่ไม่เป็นกลางนั้นอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลท าให้ทัศนคติเดิมยังคงอยู่ภายหลังจากทัศนคติได้เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่ง
สถานการณ์เช่นนี้ท าให้ทัศนคติมีแนวโน้มจะกลับมาเป็นแบบเดิมหลังจากได้รับข่าวสารแล้ว คือยังคงมี
ทัศนคติด้านลบในประเด็นความเป็นกลางในการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

 เป็นต้นว่า ประชาชนที่อ่านข่าวการเมืองบางคนมีทัศนคติในแง่ลบกับการเสนอข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์เพราะรู้สึกว่าเจ้าของหนังสือพิมพ์บางฉบับมีนโยบายการเสนอข่าวการเมืองที่ไม่เป็น
กลาง และท าให้บุคคลนั้นแสดงทัศนคติโดยการไม่อ่านหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวการเมืองไปด้วย 

 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยในภาพรวมซึ่งพบว่าทัศนคติของผู้อ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่แน่ใจกับการเสนอข่าวการเมืองในประเด็นความเป็นกลางในการเสนอบทความ
แสดงความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ, คอลัมน์ประจ า, บทความพิเศษ) ข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ไม่มีส่วนท าให้เกิดการเผชิญหน้ากันของคนหลายกลุ่มในสังคม 
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 ในขณะที่ผู้อ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะไม่เห็นด้วยกับประเด็นการครอบคลุมและ
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อการเสนอข่าว การน าเสนอข่าวความขัดแย้งทางการเมืองด้วยถ้อยค าภาษาที่
เหมาะสมในการพาดหัวข่าว การเสนอข่าวการเมืองที่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ปกป้องอ านาจ
บางกลุ่มในสังคม การเสนอข่าวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝ่ายค้านและ
นักวิชาการในสัดส่วนเหมาะสม การเสนอข่าวที่ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล การเสนอข่าวการเมืองที่แสดง
ความขัดแย้งที่เหมาะสมท าให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมือง การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง และผลการศึกษาที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การ
น าเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความไม่เป็นกลาง โดยปัจจัยที่ท าให้
การน าเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่เป็นกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจ้าของ
หนังสือพิมพ์/นายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว 

 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้อ่านข้างต้นย่อมเป็นภาพสะท้อนให้แก่นักหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดี ถึง
ทัศนคติของผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ในทางการเมืองของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์และเห็นว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังไม่สามารถท าหน้าที่ตามบทบาทดังกล่าวได้ดีเพียงพอ ตาม
การศึกษาของ Seibert, Peterson และ Scharmm ถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับการเมืองว่า สื่อมวลชน
เป็นเครื่องมือแสดงความคิดเห็นของบุคคล และมุ่งความสนใจไปยังเรื่องที่เหมาะสม ขณะเดียวกันทัศนคติ
ข้างต้นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความไม่แน่ใจในการท าหน้าที่ได้สะท้อนให้หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเสนอข่าวการเมือง 

 ขณะที่ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจข่าวการเมืองมากขึ้นโดยเลือกอ่านหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ไทยรัฐมากที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่น าเสนอข่าวการเมืองโดยตรง ซึ่งเป็นการ
แสดงทัศนคติโดยเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีความสนใจและชื่นชอบตามที่ Allport ได้อธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติว่า เป็นความพร้อมที่จะสนองตอบด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใดออกไปเป็นการ
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์หรือเรื่องราว และดังที่ Newcomb กล่าวว่าทัศนคติขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้รับอาจจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม 2 ลักษณะคือทัศนคติเชิงบวก เป็นการ
แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นด้วยหรือชอบ ท าให้บุคคลอยากกระท า อยากได้ อยากเข้าใกล้สิ่งนั้น 
และทัศนคติเชิงลบ เป็นการแสดงออกท่ีตรงข้ามกับทางบวกในลักษณะที่ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบ 
ท าให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย ชิงชัง ต้องการหนีให้ห่างจากสิ่งนั้น 

 ดังนั้น พฤติกรรมการอ่านข่าวการเมืองและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์จึงถือเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์โดยเฉพาะ ความคาดหวังต่อบทบาทการท าหน้าที่ในการเสนอข่าวการเมืองของ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เนื่องจากทัศนคติของบุคคลถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมที่
จ าเป็นต้องอาศัยความคิดเห็น ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเห็นประโยชน์ร่วมกัน
ของส่วนรวม สังคมก็ได้รับประโยชน์จากทัศนคติของบุคคลเหล่านี้มากเช่นกันขณะเดียวกันผลการศึกษาใน
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ครั้งนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้น าไปปรับปรุงแก้ไขการท าหน้าที่ของตนเองให้
เป็นไปตามหลักสื่อมวลชนที่ดี ให้สมกับที่ได้รับการยกย่องเป็น “ฐานันดรที่สี่”  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  

 2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์และการอ่านข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างอ่านข่าวการเมืองมากที่สุด คือ ไทยรัฐ รองลงมาคือ     ข่าวสด  ส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอ่านเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยในหนึ่งสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทุกวัน และกลุ่มตัวอย่างมีวันที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน นอกจากนี้   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวการเมือง
จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เฉพาะข่าวที่สนใจ 

3. การส ารวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
จากผลการศึกษาโดยภาพรวมที่ได้คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจต่อการเสนอข่าวการเมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วย
กับการเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ, การเสนอข่าวการเมืองว่ามีความ
ถูกต้อง, การไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง , การเสนอ
ข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์อยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์, 
การให้ข้อมูลความรู้ในเชิงลึกได้ครบถ้วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองให้กับประชาชน
ทุกระดับ และข่าวการเมืองที่มีการน าเสนอเนื้อหาความขัดแย้งท าให้เกิดความรู้สึกว่าคนในชาติก าลังขาด
ความสามัคคี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่มีส่วนท า
ให้เกิดการเผชิญหน้ากันของคนหลาย ๆ กลุ่มในสังคมและรู้สึกไม่แน่ใจกับความเป็นกลางในการน าเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเด็นการครอบคลุมและ
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อการเสนอข่าวการเมือง, การน าเสนอข่าวความขัดแย้งทางการเมืองด้วยถ้อยค า
ที่ยั่วยุรุนแรง, การเสนอข่าวการเมืองที่ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอ านาจบางกลุ่ม , การเสนอข่าว
การเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝ่ายค้านและนักวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสม , 
การเสนอข่าวทีท่ าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล, การเสนอข่าวการเมืองที่แสดงความขัดแย้งที่เหมาะสมท า
ให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองไทย และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง  
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การน าเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีความไม่เป็น
กลาง โดยปัจจัยที่ท าให้การเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่มีความเป็นกลางมากที่สุด คือ 
ทัศนคติของเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผู้สื่อข่าว 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจขยายการศึกษาช่วงระยะเวลาหลังจากที่ผู้ศึกษาท าการศึกษาครั้งนี้
เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาในการท าหน้าที่เสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาของรัฐบาล
ปัจจุบันและสถานการณ์บ้านเมืองที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพ่ือให้เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ
ทัศนคติของประชาชนให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อการน าเสนอข่าวการเมืองบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดังนั้นในการศึกษา    ครั้งต่อไป 
ผู้สนใจสามารถท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อในการ
น าเสนอข่าวการเมืองกับสื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนาการท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ให้มีคุณภาพและอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน 

 3. ในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถศึกษาถึงทัศนคติของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ เจ้าของ
หนังสือพิมพ์ นายทุน ถ้ามีความเป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูล อาจมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในส่วนของ
ผู้บริหารฝ่ายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์เสนอข่าวการเมืองไม่เป็นกลางโดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก เจ้าของหนังสือพิมพ์ 
นายทุน และรัฐบาล 
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