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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูขาวสารทางการเมืองของผูบริโภค และเพื่อ
ศึกษาทัศนคติของผูบริโภคขาวสารทางการเมืองผานหนังสือพิมพออนไลน เปนการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ ( Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมกับการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.80 และมีอายุระหวาง
26-35 ป รอยละ 29.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 55.75 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 10,000-20,000 บาท รอยละ 31.25 อีกทั้งสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ
28.50 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 32.52 เลือกอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลน
ไทยรัฐ รองลงมาคือ ขาวสด รอยละ 24.55 สวนใหญกลุมตัวอยางเลือกอานหนังสือพิมพออนไลน
ผานสมารทโฟน รอยละ 39.00 สวนใหญกลุมตัวอยางจะอานเปนระยะเวลา 1-2 ป รอยละ 30.25
โดยในหนึ่งสัปดาหกลุมตัวอยางอานหนังสือพิมพออนไลนทุกวัน รอยละ 32.00 รองลงมา จะอาน
หนังสือพิมพออนไลนเพียง 1-2 วันตอสัปดาห รอยละ 30.00 และกลุมตัวอยางมีวันที่อาน
หนังสือพิมพออนไลนทุกวัน รอยละ 40.00 รองลงมาคือ ไมแนนอน รอยละ 39.50 นอกจากนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครั้งใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง รอยละ
46.00 รองลงมาคือ ประมาณ 1 ชั่วโมง รอยละ 39.75 และกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกอานขาว
การเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนเฉพาะขาวที่สนใจ รอยละ 63.00

(4)
กลุมตัวอยางที่อานหนังสือพิมพออนไลนจะอานขาวการเมืองโดยสวนใหญจะอาน
รายละเอียดของขาวทั้งหมด รอยละ 37.52 รองลงมาจะอานเฉพาะพาดหัว , รายงานพิเศษ, บทความ
คอลัมน, และบทบรรณาธิการ รอยละ 25.80, 14.07, 13.90 และ 7.20 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางจะสนใจขาวการเมืองในประเด็นทุจริต คอรัปชั่นมากที่สุด รอยละ
32.43
รองลงมา ชอบอานในประเด็นของความขัดแยงทางการเมือง รอยละ
25.35 นอกจากนีพ้ บวา
กลุมตัวอยางสนใจอานขาวการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล และขาวการเมืองเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี รอยละ
21.49 และ 16.99 ตามลําดับ
ในภาพรวม กลุมตัวอยางไมแนใจตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนใน
ปจจุบัน คาเฉลี่ยอยูที่ 2.97 โดยกลุมตัวอยางมีความเห็นวา การนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนมีความไมเปนกลาง รอยละ 38.50 ไมแนใจ รอยละ 33.25 มีความเปนกลาง
รอยละ 28.25 และกลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยที่ทําใหการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนไมมีความเปนกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพหรือนายทุน รอยละ
46.00 ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูสื่อขาว คิดเปน รอยละ 29.60 ความไมเปนอิสระจากรัฐ
รอยละ 20.20 และจากสาเหตุอื่น ๆ รอยละ 4.20
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะของประชากรทั่วไปของกลุมตัวอยางที่มีความ
แตกตางกันจะทําใหมีทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ, การศึกษา, อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน จะมี
ทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน ในขณะที่เพศของกลุม
ตัวอยางจะมีทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน และกลุม
ตัวอยางที่มีพฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะทําใหมี
ทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
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This research aims to study for political media exposure’s audience, for audience
attitudes affecting online newspapers. 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.

(6)
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 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.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สื่อมวลชนมีบทบาท ในฐานะที่เปนสื่อกลางของความสัมพันธตางๆ ในสัง คม ทําหนาที่
ผลิตและกระจายความรูหรือขอมูลขาวสารตางๆ และเปน ผูนําขาวสาร ขอมูล ความรูทั้งหลายของ
สถาบันตางๆ ในสังคมออกสูสาธารณ ะ สามารถเ ขาถึงมวลชนทุกระดับ และสงขาวสารถึง
ประชาชนไดเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลตอความคิด ความเชื่อที่มีอยูในสังคม ประชาชนสามารถรับรู
รับทราบขอมูลขาวสารไดจากสื่อมวลชน ถึงแมวากลุมคนตางๆ ในสังคมจะมีความคิด ความเชื่อที่
เปนเอกลักษณของแตละกลุมหรือแตละบุคคล แตถาบุคคลเหลานี้ไดรับขาวสาร หรือขอมูลจาก
แหลงขอมูลเดียวกัน ความคิด ความเชื่อโดยทั่วไปก็มีแนวโนมคลายกันได นอกจากนี้สื่อมวลชนยัง
มีบทบาทเปนสื่อกลางของสาธารณชน สื่อมวลชนถือไดวาเปนตัวกลางระหวางผูรับสารหรือ
สาธารณชนกับสถาบันอื่นๆ หรือระหวางสถาบันตางๆ ในสังคมดวยกันเอง เพราะผูรับสารจะมี
โอกาสติดตอโดยตรงกับบุคคลตางๆ ในสังคม หรือรัฐบาลและนักการเมืองนอยมาก ผูรับสารสวน
ใหญไมคอยจะรับขาวสารจากแหลงขาวอื่นๆ ยกเวนแตจะรับจากสื่อมวลชน เพราะสะดวกรวดเร็ว
และรับไดงายกวาการจะเขาไปหาขาวสารจากแหลงขาวนั้นๆ โดยตรง
สื่อมวลชนเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูรับสารกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในที่ไกลหรือใกลในเวลาที่ตางกัน โดยเปนสื่อกลางเชื่อมผูรับสารกับความเปนจริงตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในโลก สื่อมวลชนสามารถนําเหตุการณนั้นๆ มานําเสนอสูสาธารณชนได ในปจจุบัน
เทคโนโลยีทางการสื่อสารไดถูกพัฒนา ทําใหมีความทันสมัย รวดเร็วในการสงขาวมากขึ้น
สื่อมวลชนสาขาหนึ่งที่ยังคงมีบทบาทและความสําคัญไมนอย คือ หนังสือพิมพ
หนังสือพิมพมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากบทบาทที่กลาวมาแลว หนังสือพิมพยังมีความสําคัญในการใหขอมูลขาวสารกับ
ประชาชนดวย รวมถึงการตรวจสอบการทํางานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงการปกปอง
ผลประโยชนของประชาชนของประเทศ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันไดมี
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หนังสือพิมพออนไลนเกิดขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีดาน
ขอมูล (Information Technology) เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนมากขึ้น ทําใหการ
ใชชีวิต (Lifestyle) เปลี่ยนแปลงไป อุปกรณสื่อสารสมัยใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น ไดแก สมารท
โฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ทําใหประชาชนสวนใหญเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายและ
เร็วมากขึ้น หนังสือพิมพจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการใชชีวิตของประชาชนใน
ปจจุบันและอนาคต จึงทําใหเกิดหนังสือพิมพออนไลนขึ้น
หนังสือพิมพออนไลนเปนสื่อ ใหม (New Media) เปดใหใชงานไดโด ยมีความรวดเร็วใน
การเขาถึง เปนจุดแข็ง และมีคาใชจายถูกกวาหนังสือพิมพ ไมวาการสื่อสารเทคโนโลยีจะกาว หนา
เพียงใดก็ตาม สื่อคือผูที่มีขอมูลขาวสารมากที่สุด สื่อมีการสือ่ สารออกไปในทิศทางไหน ประชาชน
ที่เขาถึงสื่อหนังสือพิมพออนไลนก็จะเชื่อเชนนั้น แตเนื่องดวยการสื่อสารในปจจุบันเปนแบบ
ดิจติ อล ทําใหผูคนสามารถเขาถึงขอมูลไดพรอม ๆ กัน ทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูใช
ดวยกันเอง เชน การพูดคุยในบอรดของเว็บหนังสือพิมพออนไลน หรือจะเปนการสื่อสารกันในเว็บ
ทั่วไปที่ นาํ ขาวของหนังสือพิมพออนไลนนั้นไปลง และเมื่อ มีความคิด เห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็ยิ่งขยายความเชื่อ การรับรูที่เปนทิศทางเดียวกันไปในพื้นที่ที่กวางขึ้นอยางรวดเร็ว
ทําให
ประชาชนหรือผูรับสารมีโอกาสมากขึ้น ในการเขาถึงขอมูลไดหลายๆ ดาน และวิธีการที่งายขึ้น ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของขอมูล ซึ่งสงผลตอการรับรู ความเชื่อของผูรับสารที่อาจจะเขาเว็บตางๆ
เพื่อสืบคนขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือที่สุดมาประกอบหรืออางอิงความคิด ความเชื่อของตน
โครงสรางทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนใชชีวิตไดสะดวกสบายมากขึ้น ไมตอง
ติดตามขาวสารจากหนังสือพิมพ แตสามารถเขาถึงขาวสารโดยโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอื่นๆได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว และจะเขาถึงขอมูลในเวลาใดก็ได นอกจากนี้ หนังสือพิมพออนไลน
สามารถรวมกลุมและเปดโอกาสในการวิพากษวิจารณขาว ตางของผูรับสาร จะทําใหเห็นวา ผูรับ
สารมีแนวคิดไปในแนวทางใด เปนการดูความนิยมในแตละขาวของแตละหนังสือพิมพออนไลนได
ดวย
เว็บไซต โซเซียลมีเดียมีอัตราเติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน เฟซบุค ทวิตเตอร และสื่อ
ออนไลนอื่นๆที่เปดโอกาสคนไดแสดงความคิดเห็น และแจงขาวสารใหกับสังคมไดรับรูแตการ
นําเสนอขาวในโลกออนไลนของสื่อสังคมยังขาดการคัดกรอง ขอเท็จจริง และความนาเชื่อถือ ซึ่ง
สิ่งเหลานี้สื่อกระแสหลักยังคงไดรับความเชื่อมั่น เพื่อใหเขากับพฤติกรรมของประชาชนในยุค
เทคโนโลยี ธุรกิจสิ่งพิมพหลายองคกรไดหันไปทําสื่อแบบครบวงจร (Convergence) มากขึ้น
นอกจากโครงสรางทางสังคมแลวสิ่งที่ไมควรมองขามคือ โครงสรางทางการเมือง
โครงสรางระบอบการเมืองของประเทศไทยเนนความเปนประชาธิปไตยแบบใหประชาชนมีสวน
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รวม โดยเฉพาะรัฐบาลเนนใหประชาชนเขามีสวนรวมในการปกครอง จึงมีความจําเปนที่ตองใช
การสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกัน ระหวางภาคการเมืองและภาคประชาชน การสื่อสารจึง
เปรียบเสมือนเสนใยประสาทของระบบการเมือง ระหวางภาคการเมืองและภาคประชาชน ดวยการ
เปนสื่อเสนอขาวสารและนโยบายจากรัฐบาลมาสูประชาชน ในขณะเดียวกันก็เปนสื่อเสนอความ
คิดเห็นและความตองการจากประชาชนไปสูภาคการเมือง ดวยเชนกัน ซึ่งสง ผลใหการกําหนด
นโยบายของรัฐบาลไดผลดีและสอดคลองกับความตองการของประชาชน แตจากเหตุการณความ
แตกแยกในบานเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อันเกิดจากความไมเขาใจกันของแนวทางการบริหาร
ประเทศระหว างรัฐกับประชาชน เกิดการแบงฝกแบงฝาย และขาดความสามัคคีของคนในชาติ
ทําใหหลายฝายมีความพยายามที่จะสรางความปรองดองใหเกิดขึ้น จึงมีการเสนอให “สื่อมวลชน”
เขาไปทําหนาที่ในการชวยใหเกิดความสมานฉันท ตามแนวทางของค ณะกรรมการสมานฉันท เพื่อ
การปฏิรูปการเมืองและแกไขรัฐธรรมนูญของ รัฐสภา (2551) เพราะการสื่อสารโดยผานสื่อมวลชน
จะชวยใหเกิดการสนับสนุนของสาธารณมติ สื่อมวลชนจึงตองทําหนาที่ในการสงเสริมการมีสวน
รวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไปในทิศทางของอุดมการณทางการเมืองที่พึ่งประสงค
และคาดหวังวาสือ่ มวลชน สามารถสงเสริม การปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยให
เกิดความเขมแข็งมากขึ้น
ขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่สําคัญ ผูที่สามารถเขาถึงเขาขอมูลขาวสารและสามารถนําขอมูลมา
ใชใหเกิดประโยชนและสรางอํานาจใหกับตนเอง ดังเชนในภาคการเมือง ประชาชนตองการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมืองมีความสําคัญตอการปกครอง การ นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา ดานการเมือง เชน การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
เสนอแนะขอคิดเห็น ตลอดจนการกําหนดและตรวจสอบการนํานโยบาย ตางๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเปน
ชองทางการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งที่จะชวยสรางอํานาจและผลประโยชนใหกับประชาชนสวน
ใหญของประเทศ หรือเปนการใชเทคโนโลยีในพัฒนาการเมืองเพื่อสรางอํานาจและผลประโยชน
ใหกับสวนรวม แทนที่จะใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีสรางอํานาจใหกับคนเพียงสวนใดสวน
หนึ่งของสังคมเพื่อสรางผลประโยชนสว นตัว
กุลทิพย ศาสตระรุจิ ( 2549) สื่อ ถือวาทําหนาที่เปนสื่อกลางใหแกสังคม เปนเวทีสาธารณะ
ใหกลุมที่เห็นดวย และกลุมที่ไมเห็นดวย กลุมที่เสียประโยชนและกลุมที่ไดประโยชนไดนําเสนอ
มุมมองความคิดที่แตกตาง การรายงานขาวของสื่อ ควรตองบอกสาเหตุของปญหาที่เกิดความ
ขัดแยงเหลานั้นวามีประเด็นความขัดแยงใดมาเกี่ยวของบาง
สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีน้ําหนักใน
ประเด็นใดบาง และมีพื้นฐานมามาจากอะไร ผลที่ตามมาของการตัดสินใจแกปญหาจะมีปจจัยดาน
บวก ดานลบและความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวของอยางไรกับประชาชนคนธรรมดาที่เปนกลุมใหญ
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ของคนในประเทศไดบาง การใหขอมูลของสาเหตุของความขัดแยงแกประชาชนก็เพื่อได นําไป
วิเคราะห ใชวิจารณญาณ ถือเปนการใหสติ ปญญาแกคนในสังคมและถือเปนทําหนาที่สําคัญของ
สื่อในการประสานสามัคคี กลาวคือ การใหบุคคล กลุม และประชาชนในชาติไดรับรูขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตอง เกิดความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน สรางความสมานฉันทใหแกสังคมได สือ่ ในฐานะ
นายประตูขาวสาร (Gate Keeper) ตองเปนผูที่ทําหนาที่คัดเลือกประเด็น คัดเลือกภาพขาว กลั่นกรอง
ภาษา ระมัดระวังวาการนําเสนอขาวในแตละประเด็น จะเกิดผลกระทบ หรือ ผลขางเคียงตอใคร
กลุมใด และสังคมไทยอยางไรบาง การนําเสนอขาวผานผูนําทางสังคม หรือ ผูที่ สือ่ มวลชนควร
จะตองอางอิงแหลงที่มาของขอมูล ขอเท็จจริง และเลือกบุคคลที่จะใหขอมูลที่เกิดประโยชนในการ
สรางความสามัคคีใหแกสังคมได นั่นคื อ การนําเสนอความจริง ( Fact) เกี่ยวกับที่มาที่ไปของปญหา
ที่ทําใหเกิดความขัดแยง ลดการนําเสนอขาวสารที่จะยั่วยุใหเกิดความแตกแยก การนําเสนอในทุก
มิติของสังคม ไมเฉพาะมิติทางการเมือง มิติทางสังคม ซึ่งรวมถึงสังคมชนบท และสังคมเมือง และ
สังคมโลก การเรียนรูของภาคประชาชนตอการเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมือง มิติทาง
จริยธรรมของผูนําประเทศสําคัญอยางไร มิติดานความมั่งคงซึ่งไมเฉพาะแตความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจเพียงดานเดียว แตตองมองถึงประเด็นทางดานความมั่นคงทางสังคม การอยูดีมีสุขของคน
ทุกภาคสวน
จากที่กลาวมาขางตน หนังสือพิมพออนไลนมีบทบาทและความสําคัญตอความเชื่อและ
ความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งหนังสือพิมพออนไลน
เปนสื่อกลางระหวางรัฐสูประชาชนหรือประชาชนสูรัฐสามารถลดความขัดแยงใหเปนไปในทางที่ดี
ขึน้ และเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคมได โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนและทัศนคติของผูบริโภคตอขาวสารทางการเมืองใน
หนังสือพิมพออนไลน

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารทางการเมืองของผูบริโภคที่อานหนังสือพิมพออนไลน
1.2.2 เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูบริโภคขาวสารทางการเมืองผานหนังสือพิมพออนไลน
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1.3 วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก
และศึกษาโครงสรางของการเขียนขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน 5 หัว ไดแก ขาวสด
ไทยรัฐ ผูจัดการ โพสตทูเดย และเดลินิวส โดยคัดเลือกจากการจัดอันดับหนังสือพิมพออนไลน 5
อันดับที่ประชาชนนิยมอานมากที่สุด จากการจัดอันดับ ของบริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเตอรเน็ต
ไทย จํากัด (2558) ใชแบบสอบถามในการศึกษาหาขอมูลดานทัศนคติของผูบริโภค โดยกําหนด
กลุมตัวอยางเปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
การรวบรวมขอมูลจะรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ( Documentary Study) ทางวิชาการ ไดแก
เอกสารทางวิชาการ ตํารา บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารจาก
แหลงตางๆ รวมทั้งจากอินเตอรเน็ต เพื่อนํามาตรวจสอบ วิเคราะห เลือกสรร จัดประเภทของขอมูล
และนําเสนอในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

1.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
การรับรูขาวสาร หมายถึง การเปดรับขาวสา รตางๆ เกิดขึ้ นจากพฤติกรรมการเรียนรู จาก
ความคิดเห็นและความสนใจของผูรับสาร ถาสารที่ถูกสงมาไมสอดคลองกับความคิดเห็นหรือความ
สนใจของผูรับสาร ผูรับสารก็เลือกที่จะไมรับสารนั้นๆ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามประสบการณ
ความเปนกลางทางการเมือง ของสื่อ สื่อ ตองไมกระทําตนใหตกอยูภายใตอาณัติหรือ
อิทธิพลของพรรคการเมือง
บทบาทของสื่อมวลชน สถาบันสื่อมวลชน นับเปนตัวกลางระหวางผูรับสารหรือ
สาธารณชนหรือมวลชนกับสถาบันอื่นๆหรือระหวางสถาบันตางๆ ในสังคมดวยกันเอง ทั้งนี้เพราะ
ผูรับสารจะมีโอกาสติดตอโดยตรงกับคนหรือบุคคลตางๆ ในสังคม หรือรัฐบาลและนักการเมือง
นอยมากดังนั้นความเขาใจของผูรับสารตอกลุมคน หรือบุคคลเหลานี้จะเปนอยางไรหรือเปนไปใน
ทิศทางใดนั้น สวนหนึ่งมาจากสื่อมวลชนเทานั้น เพราะไมคอยมีใครจะรับขาวสาร หรือขอมูลทุก
สิ่งทุกอยางจากสื่อมวลชนไปเสียทั้งหมด แตในทางปฏิบัติ ปรากฏวาผูรับสารสวนใหญไมคอยจะ
รับขาวสารจากแหลงขาวอื่นๆ ยกเวนแตจะรับจากสื่อมวลชน เพราะสะดวกรวดเร็ว และรับไดงาย
กวาการจะเขาไปหาขาวสารจากแหลงขาวนั้นๆ โดยตรงดวยตนเอง
ขาวการเมือง หมายถึง ขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการเมืองทั้งในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวตางๆ ขอมูลขาวสารที่ใหความรูเกี่ยวกับระบบการเมืองทั้งระบบ
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ตั้งแตขาวสารของรัฐบาล พรรคการเมือง รัฐสภา ความเปนอยู ผลกระทบตอประชาชน สถานการณ
บานเมืองทั้งในและตางประเทศ
ทัศนคติของผูบริโภค หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ที่มีตอ การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง สามารถแสดงออกทางดานความคิด ความรูสึก การ
กระทํา ซึ่งสงผลตอการรับรูขาวสารทางการเมืองที่มีความเปนกลาง
ความเปนกลางในการเสนอขาวสาร หมายถึง ขาวที่มีเนื้อหาที่ไมมีลักษณะของการให
อารมณ ความรูสึกแกผูอานไปในดานบวกหรือดานลบอยางชัดเจน เปนการเสนอขอเท็จจริงทั่วไป
เปนขาวที่ไมใหความรูสึกพึงพอใจมากเปนพิเศษและก็ไมใหความรูสึกเปนทุกข ตองดูขาวสารของ
หนังสือพิมพออนไลนวา เขาแบงการนําเสนอขางสารของหนังสือพิมพอยางไร การมีคอมเมนทตอ
จากขาว มีผลตอทัศนคติและความเปนกลางอยางไร
หนังสือพิมพออนไลน หมายถึง สื่อชนิดหนึ่งที่เปดใหใชงานโดยไมมีคาใชจายใด ๆ เกิด
ความรวดเร็วในการเขาถึง และสามารถเกิดปฏิสัมพันธกับผูผลิต ผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะ ขาวสด
ไทยรัฐ ผูจัดการ โพสตทูเดย และเดลินิวส

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ ศึกษาพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน โดยศึกษา
ในเรื่องของขาวที่นาสนใจมากที่สุด ความคาดหวัง ความเปนกลางทางการเมือง และลักษณะการ
นําเสนอขาวในดานของทัศนคติ ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
ถามถึงความคิดเห็นหลังจากอาน
หนังสือพิมพออนไลน
1.5.2 ขอบเขตดานประชากรศาสตร ศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนที่มีผลตอทัศนคติของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.6.2 ทําใหทราบถึง ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน
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1.6.3 เพื่อใหผูประกอบการหนังสือพิมพออนไลนนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดเสนอขอมูลขาวสาร และเนื้อหาสาระทางการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนให
มีความถูกตอง เที่ยงตรง เปนกลาง และมีคุณประโยชนตอสาธารณะ ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนผูอานมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองและทัศนคติของผูบริโภคกับความเปนกลาง
ของหนังสือพิมพออนไลน” ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ
ออนไลน ความเปนกลางทางการเมืองของสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค และงานวิจัยที่
เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure)
2.2 ทฤษฎีสื่อมวลชนกับระบบการเมือง
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ ใหม
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับหนังสือพิมพออนไลน
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคสื่อ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure)
ขอมูลขาวสารเกิดขึ้นทุกวันและมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้น มนุษยจึง
ตองนําขาวสารที่ไดรับมาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ความตองการขอมูล
ขาวสารมีเพิ่มขึ้น ผูรับสารยิ่งตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น ขาวสารตางๆ ที่เขามา
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ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี การเปดรับขาวสา ร
ตางๆ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเรียนรู จากความคิดเห็นและความสนใจของผูรับสาร ถาสารที่ถูกสง
มาไมสอดคลองกับความคิดเห็นหรือความสนใจของผูรับสาร ผูรับสารก็เลือกที่จะไมรับสารนั้นๆ
หรือเรียกวา กระบวนการเลือกสรรของผูรับสาร ซึ่งจะแตกตางกันไปตามประสบการณ ความเชื่อ
หรือทัศนคติ Klapper (1960, p. 5)ไดอธิบายกระบวนการในการที่ผูรับสารเลือกรับขาวสารไวดังนี้
1) การเลือกรับ (Selective Exposure) ผูรับสารเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจาก แหลงตางๆ
ตามความสนใจและความตองการเพื่อนํามาใชแกปญหาหรือเพื่อความตองการของตนเอง
2) การเลือกสนใจ (Selective Attention) ผูรับสารนอกจากจะเลือกเปดรับแลว ยังเลือก
สนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึง่ โดยเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพือ่ สนับสนุน
ทัศนคติ ที่มีอยู เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจที่เรียกวา Cognitive
Dissonance ดังนั้น การลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวคือ การแสวงหาขาวสารหรือเลือกสรร
เฉพาะที่สอดคลองกับความคิดเห็นของตนเอง
3) การเลือกรับรูและตีความ (Selective Perception or Interpretation) หลังจากการเลือก
เปดรับขาวสาร ผูรับสารจะเลือกรับรูและตีความขาวสารที่ไดรับแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณ
ทัศนคติ ความตองการ ความหวัง แรงจูงใจ หรือสภาวะอารมณขณะนั้น ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการ
บิดเบือนขาวสารใหสอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตนเอง
4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) การเลือกจดจําเนื้อหาของสารเฉพาะสวนที่ ตรงกับ
ความสนใจ ความตองการ และ
ทัศนคติของตนเอง ซึ่งเปนการชวยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผูรับสารใหมีความมันคงและ
เปลี่ยนแปลงยากขึ้น
Shcramm (1973, pp. 121-122)ไดกลาวถึงองคประกอบอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับ
ขาวสารของผูรับสารดังนี้
1) ประสบการณ เปนปจจัยที่ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่แตกตาง
2) การประเมินสารประโยชนของขาวสารที่ผูรับสารแสวงหาเพื่อตอบสนองจุดประสงค
ของตนอยางใดอยางหนึ่ง
3) ภูมิหลัง บุคคลที่ภูมิหลังแตกตางกันสงผลใหบุคคลแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดลอม สงผลใหมีความแตกตางกันในพฤติกรรมเลือกรับสาร
5) ความสามารถในการรับสาร มีความเกี่ยวของกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําให
พฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกัน
6) บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และพฤติกรรมของ
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ผูรับสาร
7) อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหเขาใจความหมายหรือเปนอุปสรรคตอ
ความเขาใจความหมายของขาวสารไดดวยเชนกัน
8) ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและการตอบสนองตอสิ่งเราหรือขอมูล
ขาวสารที่ไดพบเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนั้นๆ
2.1.1 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
Merrill and Lowenstein, (1971, pp. 134-135) กลาววา ผูรับสารมีพฤติกรรมเปดรับสื่อและ
ขาวสารของแตละคนแตกตางกันไป เพื่อใหไดขาวสารที่ตรงกับความสนใจและความตองการของ
ตนเองโดยมีปจจัยพื้นฐานดังนี้
1) ความเหงา เปนเหตุผลทางจิตวิทยาที่ปกติคนเราจะไมชอบอยูตามลําพัง ตองการ
สื่อสารกับผูอื่น เมื่อไมสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลไดโดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือการอยูกับสื่อตางๆ
ที่ใชในการสื่อสาร
2) ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ เปนสัญชาตญาณของมนุษยที่ตองการจะรับรู
ขาวสาร ดังนั้น สื่อมวลชนจึงนําความอยากรูอยากเห็นนี้เปนหลักสําคัญในการนําเสนอขาวสาร
มนุษยจะอยากรูอยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งที่ใกลตัวที่สุดไปจนถึงสิ่งที่หางตัวมากที่สุดตามลําดับ เพื่อ
สนองความอยากรูอยากเห็นของตนเองไมวาสิ่งนั้นจะมีผลกระทบตอตนเองทั้งทางตรงและ
ทางออม หรืออาจจะเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นดวย
3) ประโยชนใชสอยของตนเอง โดยพื้นฐานของมนุษยเปนผูเห็นแกตัวในฐานะผูรับ
ขาวสารจึงตองการแสวงหาขาวสารและใชขาวสารเพื่อประโยชนตอตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของ
ตนบรรลุผล รวมถึงเพื่อใหไดรับขาวสารที่จะชวยใหตนเองไดรับรูถึงความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และความสนุกสนาน
4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละประเภท สื่อมวลชนแตละประเภทนั้นมีสวนทําให
ผูรับสารแสวงหาและไดรับผลประโยชนแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาลักษณะใดจะสนองความตองการ
และทําใหผูรับสารเกิดความพึงพอใจ
การเลือกสื่อใดนั้น
ขึ้นอยูกับเกณฑในการเลือกสื่อ ดังนี้ (ยุพา สุภากุล, 2534, น. 124-125)
1) เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาให (Availability) ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่ไมตองใช
ความพยายามมาก
2) เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience Preference) ผูรับสารสามารถเลือก
สื่อไดตามที่ตนสะดวก ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และสื่อบุคคล เปนตน
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3) เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนไมคอยเปลี่ยนแปลงการ
รับสื่อใหมที่ตนเองไมคุนชิน
4) เลือกสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) คุณลักษณะเฉพาะ
ของสื่อมีผลตอการเลือกรับสื่อของผูรับสาร เชน ลักษณะเดนของหนังสือพิมพ สามารถใหขาวสาร
รายละเอียด ไดมากกวา ราคาถูก และสามารถนําติดตัวไปไดทุกแหง
5) เลือกสื่อที่สอดคลองกับตน (Consistency) ผูรับสารจะเลือกรับสื่อที่สอดคลองกับ
ความรูความเชื่อ คานิยม และทัศนคติของตนเอง
งานวิจัยของ McLeod et al. (1972, p. 123) กลาวถึงดัชนีชี้วัด (Index) ที่ใชในการวัด
พฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) โดยจะใชดชั นี 2 ตัวในการชี้วัดคือ
1) วัดเวลาที่ใชสื่อ
2) วัดจากความถี่ของการใชสื่อโดยแยกประเภทตามเนื้อหาที่แตกตางกัน
McLeod กลาววา การวัดในเรื่องของเวลาที่ใชกับสื่อมีขอเสียที่คําตอบขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
อยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางและการมีสื่อใกลตัว ดวยเหตุนี้คําตอบที่ไดจากการวัดเวลา
ในการใชสื่อ จึงไมสามารถแปลความหมายไดในทางจิตวิทยาไดและมักจะใหผลที่ไมชัดเจน เมื่อ
นําไปเชื่อมโยงกับความสันพันธตัวแปรอื่น เพื่อเปนการแกไขปญหาในความไมชัดเจนในเรื่องนี้จึง
ไดมีการวัดตัวแปรในการเปดรับสื่อ โดยใชความถี่ของการใชสื่อเฉพาะเจาะจงเนื้อหา เชน การวัด
ความถี่ของการหนังสือพิมพ วัดความถี่ของการฟงวิทยุ เปนตน
กลาวโดยสรุป
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ คือ ความถี่ในการเปดรับสื่อจากทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารดังกลาว เห็นไดวาผูรับสารจะเลือกเปดรับสารและขาวสารที่ตรงกับ
ความสนใจเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองในดานตางๆ การแสวงหาขาวสารและเลือกรับ
ขาวสารนั้น นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติหรือความคิดและความเขาใจที่มีอยูเดิม ยังเปนการ
นําเอาไปใชประโยชนทางดานอื่นๆเชน เพื่อใหมีความรู ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจแกปญหา
หรือเพื่อความบันเทิงใจ เปนตน
กลาวโดยสรุป พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ คือ ความถี่ในการเปดรับสื่อจากทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารดังกลาว เห็นไดวาผูรับสารจะเลือกเปดรับสารและขาวสารที่ตรงกับ
ความสนใจเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองในดานตางๆ การแสวงหาขาวสารและเลือกรับ
ขาวสารนั้น นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติหรือความคิดและความเขาใจที่มีอยูเดิม ยังเปนการ
นําเอาไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ เชน เพื่อใหมีความรู ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจแกปญหา
หรือเพื่อความบันเทิงใจ เปนตน
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2.2 ทฤษฎีสื่อมวลชนกับระบบการเมือง
แนวคิดทฤษฎีสื่อมวลชนกับระบบการเมือง เกิดขึ้นจากการศึกษาบทบาทหนาที่และ
ความสัมพันธของระบบสื่อมลชนที่มีตอรัฐ สังคมและพลเมือง ทั้งนี้ระบบสื่อมวลชนจะมีความ
แตกตางกันไปตามอุดมการณทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่รัฐนั้นๆ ถืออยู ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
ในระยะแรกไดรบั การพัฒนาขึน้ โดย Fred Seibert, Theodore Peterson และ Wilbur Schramm ซึ่ง
เสนอไวในหนังสือ Four Theory of the Press ซึ่งอธิบายลักษณะของสื่อมวลชนในระบบการเมือง 4
รูปแบบ ดังนี้
2.2.1 ทฤษฎีอํานาจนิยม
ทฤษฎีระบบสื่อมวลชนแบบอํานาจนิยมเกิดขึ้นจากแนวคิดตามปรัชญาการเมืองแบบ
อํานาจนิยม ซึ่งปรากฏเปนรูปรางชัดเจนในสมัยศตวรรษที่ 16 และ17 นักปรัชญาการเมืองที่
สนับสนุนแนวคิดดังกลาวไดแก Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbs และ Friedrich Hegel
Machiavelli (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) มีความเชื่อวาธรรมชาติของ
มนุษยมีความโนมเอียงไปในทางชั่วราย จําเปนตองถูกกักขังควบคุมโดยอํานาจทางการเมือง ที่
สามารถกําหนด นโยบายที่เขมเข็งและจริงจัง เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ผูนําทาง
การเมืองจะตองแสดงบทบาทที่เขมแข็ง และใชวิธีการทุกอยางในการปกปกรักษาผลประโยชนของ
รัฐเพื่อความมั่นคงและความอยูรอดของรัฐ
Hobbs (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) มีความเชื่อวามนุษยมีความปรารถนา 2
ประการคือ ความหลุดพนจากความเจ็บปวดและความกระหายในการไดมาซึ่งอํานาจ จึงจําเปนตอง
มีระบบการเมืองที่มีอํานาจตรวจสอบ ควบคุมปจเจกชนใหอยูในกรอบแหงผลประโยชนสวนรวม
อํานาจนั้นจะตองใหญพอที่จะสรางและพิทักษความสงบเรียบรอยของบานเมืองโดยไมจําเปนตอง
ฟงเสียงปจเจกชน ทั้งนี้เพราะเปนอํานาจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใหสามารถตัดสินใจได ในขณะ ที่ Hegel
(อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) มีความเชื่อวา รัฐคือหัวใจสําคัญที่มีสิทธิเต็มที่เหนือ
พลเมืองแตละคน พลเมืองมีหนาที่สําคัญที่สุดเพียงอยางเดียว คือ เปนสมาชิกของรัฐ เสรีภาพที่
แทจริงของพลเมืองก็คือ เสรีภาพในขอบเขตรัฐ ดังนั้น ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอํานาจนิยมจึงมี
วัตถุประสงคที่สําคัญคือ การเปนเครื่องมือในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและมี
หนาที่รับใชรัฐ รัฐจะมีกลไกตางๆในการควบคุมสื่อมวลชนเชน กลไกทางการเมือง การบริหาร
กลไกทางกฎหมาย ซึ่งสื่อมวลชนจะตองอยูภายใตอํานาจรัฐและองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของ
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กรรมสิทธิ์ในสื่อมวลชนระบบนี้จะตกอยูกับรัฐหรือเอกชนผูไดรับอนุญาตจากรัฐ ลักษณะสําคัญ
ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีอํานาจนิยมมีดังนี้
2.3.1.1 จะตองอยูใตอํานาจของรัฐและองคการของรัฐบาล
2.3.1.2 เปนเครื่องมือสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและมีหนาที่รับใชรัฐ
2.3.1.3 จะตองไมเปนบอนทําลายรัฐและองคการของรัฐ
2.3.1.4 จะตองไมทําลายคานิยมทางศีลธรรมและการเมืองของคนสวนใหญ
2.3.1.5 เนนการใหการศึกษา การแสดงความคิดเห็นภายในกรอบของนโยบาย
2.2.2 ทฤษฎีเสรีนิยม
ทฤษฎีระบบสื่อมวลชนแบบเสรีนิยม เนนใหความสําคัญในเรื่องเสรีภาพของปจเจกชน นัก
ปรัชญาการเมืองที่สําคัญของสํานักนี้ไดแก John Locke, John Milton, John Stuart Mill และ
Thomas Jefferson
Locke (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) ไดพฒ
ั นาแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีอาํ นาจ
อธิปไตยของปวงชนโดยเสนอวารัฐบาลเปนเพียงผูไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมีอํานาจหนาที่
ในการปกครองเทานั้น ซึ่งประชาชนจะเรียกกลับคืนมาเมื่อใดก็ได เพราะนั้น รัฐจะตองยอมรับและ
รักษาไวซึ่งสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย Milton (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) เชื่อ
วามนุษยเปนผูมีเหตุผลและสามารถรูไดดวยตนเองวาอะไรดี อะไรชั่ว จึงไมควรมีอะไรมากีดกันมิ
ใหมนุษยไดรับรูความคิดอานและความคิดเห็นของผูอื่น แนวความคิดของ Milton กลายเปนที่มา
ของแนวคิด ตลาดเสรีของการอาน (The Free Market Place of Ideas) และกระบวนการรูดี รูชอบ
ดวยตนเอง (Self-Righting Process) ซึ่งมีอิทธิพลตอนักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพใน
ศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน Jefferson (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) กลาววา
ปจเจกอาจจะตัดสินใจผิดพลาดแตกลุมเสียงขางมากของปจเจกจะสามารถทําใหตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง การที่จะชวยใหปจเจกมีความผิดพลาดนอยที่สุดสามารถทําไดโดยการใหขาวสารและ
การศึกษาอยางเพียงพอ เครื่องมือที่จะใหการศึกษาไดเปนอยางดีคือ หนังสือพิมพซึ่งมีบทบาทหนาที่
ในการควบคุมนโยบาย และทิศทางของรัฐบาลได อีกทางหนึ่งดวยทฤษฎีระบบสื่อมวลชนแบบเสรี
นิยมเปนแกนความคิดของประชาชนผูถูกปกครองมีวัตถุประสงคสําคัญในการแสวงหาสัจจะและ
ควบคุมรัฐบาล มีรูปแบบการควบคุมตามกระบวนการยุติธรรม และลักษณะสําคัญของสื่อมวลชน
ในระบบนี้คือ
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1) ทําหนาที่ควบคุมรัฐบาล องคการของรัฐ และพรรคการเมืองโดยการสอดสอง
วิพากษวิจารณ
2) เปนเครื่องมือแสดงความคิดเห็นของบุคคล
3) จะตองไมทําลายศักดิ์ศรี เกียรติภูมิหรือดูหมิ่นความสามารถของมนุษย
4) เนนการใหขาวสารและการแสดงความคิดเห็น การใหความบันเทิง และการ
โฆษณาสินคาโดยเสรี
2.2.3 ทฤษฎีสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต
ทฤษฎีนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก Marx (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19)
ซึ่งเชื่อวารัฐเปนเพียงเครื่องมือของชน ชั้นปกครอง ซึ่งใชกดขี่และเอารัดเอาเปรียบชนชั้นผูถูก
ปกครอง ดังนั้น จะตองมีการตอสูระหวางชนชั้นเขามาเปนตัวนําในการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น Marx มีความเชื่อในพลังแหงชนชั้นกรรมาชีพ จะ
นําไปสูรัฐแบบสังคมนิยมและสังคมไรชนชั้นที่ Marx เรียกวาสังคมแบบคอมมิวนิสตในที่สุด
Lenin (อางถึงใน ชาติณรงค วิสุตกุล, 2554: 13-19) ผูนําการปฏิวัติรัสเซีย ผูสืบทอดแนวคิด
ของ Marx เห็นวา เสรีภาพของหนังสือพิมพในสังคมนายทุนเปนเพียงเสรีภาพของนายทุนที่สงวน
ไวเพื่อเปนเครื่องมือในการบิดเบือน กดขี่และเอารัดเอาเปรียบ ชนชั้นลางหรือชนชั้นผูถูกปกครอง
Lenin เสนอวา หนังสือพิมพจะตองเปนทั้งนักโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสวนรวม นักปลุกปนเพื่อ
สวนรวม และนักจัดรูปองคการเพื่อสวนรวมไปพรอมๆ กัน แนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอการ
กําหนดแนวนโยบายการสื่อสารมวลชนของโซเวียตอยางกวางขวาง ระบบสื่อมวลชนแบบ
คอมมิวนิสตจึงใหความสําคัญตออุดมการณของรัฐและพรรคคอมมิวนิสตจึงใหความสําคัญตอ
อุดมการณของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต ระบบกรรมสิทธิ์ในสื่อมวลชนทุกชนิดจะตกอยูในมือของ
รัฐ รูปแบบการควบคุม รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต จะควบคุมสื่อมวลชนอยางใกลชิด
สื่อมวลชนจะทําหนาที่เปนเครื่องมือทางอุดมการณของรัฐเทานั้น ลักษณะสําคัญของสื่อมวลชนใน
ระบบนี้คือ
1) สื่อมวลชนจะตองตอบสนองผลประโยชนของชนชั้นกรรมาชีพ
2) สื่อมวลชนจะตองมีบทบาทหนาที่ในเชิงบวกตอสังคม โดยการกลอมเกลาสังคม
ตามปทัสถานที่พึงปรารถนา โดยการใหการศึกษา ใหขาวสาร ใหการกระตุนเตือน และการระดม
สรรพกําลัง
3) สื่อมวลชนจะตองเสนอโลกทัศนที่สมบูรณและเที่ยงธรรมตามหลักการมารกซ
ซิสต เลนินนิสต
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4) สื่อมวลชนจะตองเปนเครื่องมือของรัฐและพรรค โดยการเปดเผยสภาพความเปน
จริงเบื้องหลังการตอสูของชนชั้นเพื่อการเตรียมมวลชนใหพรอมสําหรับการปฏิวัติ
4) สื่อมวลชนจะตองเปนเครื่องมือในโฆษณาชวนเชื่อ และการปลุกปน
5) สือ่ มวลชนจะตองสนับสนุนความเคลือ่ นไหวของฝายหัวกาวหนา ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
6) สื่อมวลชนจะตองตอบสนองความตองการและความจําเปนของประชาชนผูรับ
สารภายในกรอบของสังคม
2.2.4 ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม
ทฤษฎีนี้รับการพัฒนาโดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเสรีนิยม ทฤษฎีความผิดรับทางสังคม
เกิดขึ้นจากการพิจารณาถึงจุดออนของทฤษฎีเสรีนิยม ซึ่งมวลชนมีเสรีภาพที่จะใหขาวสาร ความ
บันเทิงแสดงความคิดเห็น และโฆษณาสินคาโดยเสรี โดยไมตองรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง
ดังนั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนที่หลุดพนจากการควบคุมของรัฐบาลจึงมักมีความโนมเอียงไปในทาง
แสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ และถูกผูกขาดอยูกับบริษัทธุรกิจขนาดใหญ สื่อมวลชนมัก
กลายเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุมผลประโยชนตางๆ ในสังคมแทนที่จะ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม จุดออนที่ถูกมองวาเปนขอบกพรองที่สงผลกระทบตอสังคมคือ
1) การใชเสรีภาพในทางที่ผิด (Abuse of Freedom) เปนผลมาจากการแขงขันกันเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ ทําใหสื่อมวลชนมุงเสนอเนื้อหาที่ตื่นเตน เราอารมณ
ปราศจากเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง ลัทธิความเชื่อที่ปราศจากเหตุผล เรื่อง
ทางเพศ การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวโดยไมไดรับความยินยอม และการโจมตีผูอื่นอยางไมเปนธรรม
2) การกระจุกตัวของสื่อมวลชน (Media Concentration) เปนผลมาจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และผลประโยชนทางธุรกิจจํานวนมหาศาลจากการ
โฆษณาสินคาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว กวางขวางและทันสมัย ซึ่งจะตอง
ใชการลงทุนเปนจํานวนมาก สภาพการแขงขันดังกลาวทําใหสื่อมวลชนขนาดเล็กไมสามารถตอสู
แขงขันกับสื่อมวลชนขนาดใหญได ทําใหตองลมเลิกกิจการไป หรือไมก็ตองรวมตัวเขากับ
สื่อมวลชนขนาดใหญ กิจการสื่อมวลชนจึงถูกรวบรวมกระจุกอยูในมือของทุนขนาดใหญซึ่งใช
สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเมืองของตน ในขณะเดียวกันก็ปกปด
กีดกันการแสดงออกของผูที่มีความเห็นตรงกันขาม การผูกขาดกรรมสิทธิ์ สื่อมวลชนโดยบริษัท
ขนาดใหญในอีกดานหนึ่งจึงหมายถึง การปดกั้นการเขาถึงสื่อมวลชนของปจเจกชนอื่นๆในสังคม
ดวย
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3) ความไมรับผิดชอบตอสังคม (Social Irresponsibility) เปนผลมากจากการใช
เสรีภาพในทางที่ผิด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมโดยรวม และการมุงแสวงหาผลประโยชน
สูงสุดทางธุรกิจ โดยไมคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และไมคํานึงถึงศีลธรรมอันดีของ
สาธารณะชน ทําใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม เชน ภาพการแสดง
การรวมเพศ ภาพการใชความรุนแรงและประกอบอาชญากรรม รายการบันเทิงคุณภาพต่ํา การ
โฆษณาสินคาที่พร่ําเพรื่อ และการหลีกเลี่ยง หรือละเลยขาวความขัดแยงที่นาจะเปนประโยชนตอ
การแสวงหาและพิสูจนสัจจะของสังคม
ปรากฏการณเสรีภาพที่ไรขอบเขตและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเริ่มเปนที่ตระหนัก
ในสังคมอเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19 โดยที่รัฐสภาอเมริกาก็มีบทบาทสําคัญในความพยายามที่จะ
ใหสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยเนนย้ําถึงการมีเสรีภาพควบคูกับความรับผิดชอบ มี
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิทยุ (Federal Radio Commission: FRC) ในป 1927 เพื่อจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ และดูแลเนื้อหาของรายการ มีการออกรัฐบัญญัติการสื่อสาร (Federal Communication
Commission: FCC) ในป ค.ศ. 1934 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงวนวิทยุไวเพื่อสาธารณประโยชน
ถึงแมระบบสื่อมวลชนอเมริกาจะเริ่มตนตามกรอบทฤษฎีเสรีนิยม แตการออกรัฐบัญญัติการสื่อสาร
และการจัดตั้งกรรมาธิการการสื่อสารก็มีวัตถุประสงคที่จะใหสื่อมวลชนตระหนักถึงผลประโยชน
ของสาธารณชนมากกวาผลประโยชนสวนบุคคล นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งกรรมาธิการวาดวย
เสรีภาพของสื่อมวลชน (Commission on Freedom of the Press) โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอตานการ
รวมกระจุกของสื่อมวลชน และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณของการทําหนาที่สื่อมวลชน ทําใหมีการออกจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
(Cannons of Journalism) แขนงตางๆ ของอเมริกาในเวลาตอมา เชน จรรยาบรรณของการ
หนังสือพิมพ ของสมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพอเมริกัน ในป
1923 กระนั้นก็ตาม
คณะกรรมาธิการวาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชน ยังไมพอใจในเนื้อหาและความศักดิ์สิทธิ์ของ
จรรยาบรรณเหลานั้น จึงไดเสนอทั้งมาตรฐานที่คาดวานาจะมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) สื่อมวลชนจะตองรายงานเหตุการณประจําวัน เฉพาะในสวนที่มีความหมายดวย
ความจริงอยางครบถวน และดวยความฉลาดหลักแหลม
2) สื่อมวลชนจะตองเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอวิพากษ วิจารณตางๆ
3) สื่อมวลชนจะตองแสดงใหเห็นถึงภาพที่แทจริงของกลุมตางๆ ที่เปน
สวนประกอบของสังคม
4) สื่อมวลชนจะตองมีความรับผิดชอบในการเสนอและใหความกระจางเกี่ยวกับ
เปาหมายและคานิยมของสังคม
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5) สื่อมวลชนจะตองเปดโอกาสอยางเต็มที่ใหมีการรับรูขาวสารประจําวันอยางทัน
ตอเหตุการณ
สําหรับมาตรการที่จะทําใหบรรลุถึงมาตรฐานทั้ง
5 ขอดังกลาว คณะกรรมการไดเสนอ
แนวทางและแหลงความรับผิดชอบ ซึ่งสวนเกี่ยวของโดยตรงตอความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอ
สังคมไว 3 ประการ คือ
1) สื่อมวลชนจะตองมีวิญญาณแหงวิชาชีพ ในทํานองเดียวกันกับวิชาชีพเกาแก
ทั้งหลาย เชน กฎหมาย แพทย เปนตน
2) สาธารณชนตองมีความตื่นตัวตอการทําหนาที่ของสื่อมวลชนตองคอยตรวจสอบ
สื่อมวลชน โดยการรวมตัวเปนองคกรหรือสถาบันที่เขามาชวยปรับปรุงพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ
ของสื่อมวลชน
3) รัฐบาลจะตองชวยพัฒนาสื่อมวลชน ใหเปนระบบสื่อสารที่ประชาชนพลเมือง
ตองการ โดยใหการชวยเหลือ สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอยางถูกวิธี
มาตรฐานและมาตรการของคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพของสื่อมวลชนของอเมริกาได
กลายเปนแกนสารของทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมของสื่อมวลชนที่คอยๆ แพรขยายออก
ไปสูยุโรปตะวันตกและประเทศตางๆ ทั่วโลก
นอกเหนือจากแนวคิดในทฤษฎีวา ดวยสือ่ มวลชนกับระบบการเมือง
4 รูปแบบตาม
การศึกษาของ Seibert, Peterson and Scharmm (1956) ยังไดเกิดแนวคิดทฤษฎีใหมในอันทีจ่ ะนํา
การสื่อสารมวลชนมาใชเพื่อการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบปญหาการเลือกใชระบบสื่อสารมวลชนตามกระแสหลัก ในขณะที่
อเมริกา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุนเลือกใชระบบสื่อสารมวลชนตามทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม สหภาพโซเวียตและประเทศในคายคอมมิวนิสตอื่นๆเลือกใชระบบสื่อสารมวลชนตาม
ทฤษฎีสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต ประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้ตกอยูในสภาพงงงัน ปนปวนไม
สามารถเดินตามเสนทางตะวันตก หรือแมแตเสนทางคอมมิวนิสตที่ไมสามารถเดินตามเสนทาง
ตะวันตกไดเพราะวาระบบการเมือง เศรษฐกิจ และการสื่อสารมวลชนยังขาดพลังอุดมการณ และยัง
ตองพึ่งพาอาศัยการอุดหนุนของพรรคการเมืองและนายทุนธุรกิจขนาดใหญ สื่อมวลชนจึงตองเปน
เครื่องมือขององคการ และสถาบันอื่นมากกวาที่จะเปนสถาบันอิสระของสังคม
สรุปไดวา แนวคิดทฤษฎีวาดวยสื่อมวลชนกับระบบการเมืองสามารถอธิบายถึงระบอบการ
ปกครองของประเทศ อํานาจรัฐ นโยบายในการควบคุมหรือการกําหนดของเขตการทํางานของ
องคการสื่อสารมวลชน ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการทํางานของสื่อมวลชนทั้งใน
แงของการแสวงหาขาว และการนําเสนอขาวสาร และการรับรูขาวสารของผูรับสาร
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม (New Media)
สื่อ (Media) เปนชองทางสื่อสารที่นําเสนอเนื้อหาของสารไมวาจะเปนขาวสาร ขอ มูล
บันเทิง หรือโฆษณาไปสูผูบริโภคการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบสื่อที่พัฒนาใหดีขึ้น นับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเปนหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ
พัฒนารูปแบ บเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน ในปจจุบันการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีไมไดหยุดนิ่ง สื่ออินเตอรเน็ตพัฒนาขึ้นเพื่อการติดตอสื่อสารในสังคม การพัฒนา
รูปแบบของสื่อที่เกิดขึ้นในปจจุบันสรรคสรางความกาวหนาของรูปแบบการติดตอสื่อสารเพิ่มขึ้น
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงสื่อออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะของ
การใชสื่อ คือ (พรจิต สมบัติพรนิช, 2547, น. 4)
1) สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผูสงสารทําหนาที่สงสารไปยังผูรับสาร
ไดทางเดียว ซึ่งผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูรับสารไดสามารถแบงออกเปน
(1) สื่อที่ทําหนาที่สงสารเพียงอยางเดียว หมายถึง สื่อที่ทําหนาที่สงสารตัวหนังสือ
เสียง หรือภาพไปอยางเดียว ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ
(2) สื่อที่ทําหนาที่สงสารสองอยาง หมายถึง สื่อที่ทําหนาสงสารสองอยางคือภาพและ
เสียงไปพรอมกัน ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร และสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่
2) สื่อใหม (New Media) หมายถึง สื่อที่เอื้อใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาที่สงสารและ
รับสารไดพรอมกันเปน การสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหนาที่สงสาร ไดหลายอยางรวมกัน คือ
ภาพ เสียงและขอความไปพรอมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเขากับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธทําใหสื่อสามารถสื่อสารไดสองทางผานระบบ
เครือขายและมีศักยภาพเปนสื่อประสม ( Multimedia) ปจจุบันสื่อใหมพัฒนาขึ้นหลากหลายเปนที่
รูจักและนิยมกันมากคือ สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่ ลักษณะเฉพาะของสื่อใหม
(สุรสิทธิ วิทยารัฐ, 2545, น. 323)
(1) ไมมีอุปสรรคดานระยะทาง
(2) กระจายขอมูลขาวสารในแนวราบไปยังกลุมเปาหมายที่มีลักษณะคลายๆ กัน
(3) มีผลสะทอนกลับทันทีทันใด
(4) ใหขอมูลในลักษณะไมมีขอจํากัดดานพื้นที่และเวลา
(5) นําเสนอโดยใครก็ไดไมจําเปนตองเปนนักสื่อสารมวลชน
(6) ตนทุนในการดําเนินการนอยกวาการสือ่ สารมวลชนในแบบดัง้ เดิม
(7) สามารถบริการขอมูลขาวสารตอบสนอง เจาะจงผูใชงานไดมากกวา
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(8) นําเสนอขอมูลในระบบเชื่อมโยงแบบยืดหยุนใชไดไมเนนลําดับชั้นของขอมูล
(9) มีผลสะทอนกลับที่รวดเร็ว
(10) แหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการมีความหลายหลายไมจํากัดเฉพาะการ
รับจางโฆษณา
(11) เนื้อหาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไดตลอดเวลา
(12) การนําเสนอขอมูลขาวสารขึ้นอยูกับเหตุผลของบุคคล

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพออนไลน
2.4.1 รูปแบบของหนังสือพิมพออนไลน
การนําเสนอขอมูลของหนังสือพิมพออนไลนจัดอยูรูปแบบ World Wide Web คือมีการใช
เทคโนโลยีไฮเปอรเทกซ (Hypertext) ซึ่งเปนระบบจัดการขอมูลที่แสดงออกมาในรูปแบบการ
เชื่อมโยงขาวสาร (Node) โดยเชือ่ ม (Link) ขอมูลที่ปรากฏนอกจากจะเปนตัวหนังสือ (Text) แลวยัง
ประกอบดวยรูปภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวี ดีทัศน การเชื่อมโยงขอมูลจะไมเปน
เสนตรง (Non-Linear) คือ มีการเชื่อมโยงขอมูลบางสวนกับขอมูลจากแหลงอื่นๆโดยผูรับสารเปนผู
เลือกและมีอิสระในการอานขอมูล
หนังสือพิมพออนไลนในปจจุบัน
คือ การนําเสนอขาวที่ มี วัตถุประสงคเดียวกับ
หนังสือพิมพปกติ ซึ่งเปนการตกทอดขาวจากสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
การจัดแบงสวนหรือฝายตางๆ จึงยังมีสวนครบเชนเดียวกับหนังสือพิมพปกติ เชน ขาวในประเทศ
ขาวตางประเทศ ขาวธุรกิจ ขาวการเมือง ขาวเทคโนโลยี ขาวกีฬา เปนตน แต สิ่งที่พเิ ศษคือ พื้นที่
ของ เว็บไซดมีพื้นที่มากกวาพื้นที่ของหนังสือพิมพกระดาษ ดังนัน้ หนังสือพิมพออนไลนสามารถ
เก็บขอมูลไดลึกและใหรายละเอียดไดมากกวา เดิม หรือสามารถเสนอขาวสารที่ไมสามารถปรากฏ
ในหนังสือพิมพ การเพิ่มเติมการอางอิงหรือแหลงกําเนิดของขาวสาร ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลง
และปรับขาวสารใหใหมไดตลอดเวลา (Bjornor, 1995, p. 112)
2.4.2 ลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพออนไลน
จากลักษณะเฉพาะของสื่ออิเล็กทรอนิกส การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซดของหนังสือพิมพ
ออนไลนมีลักษณะเฉพาะตัวและสามารถนําเสนอเนื้อหาตางๆ ดังนี้
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1) รูปแบบการปฏิสัมพันธ (Interactively Model) เชน การคลิกเมาสไปยังหัวขอขาว
เพื่ออานขอมูลเพิ่มเติม รวมแสดงความคิดเห็น หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปกอง
บรรณาธิการ เปนตน
2) การผสมผสานสื่อผสม (Multimedia Model) คือการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่
หลากหลายไมวาจะเปนในรูปแบบขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เชน การนําเสนอคลิป
วีดิโอ
3) ความเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ (Continuous Change) เปนคุณลักษณะสําคัญ
ของหนังสือพิมพที่ดึงดูดใหผูอานติดตามขาวสารเปนประจํา เชน เว็บไซดขาวที่มีการรายงานขอมูล
ขาวสารใหมๆ ทุกหนึ่งชั่วโมง
4) การใชงานงาย (Easy of Navigation) คือ ความงายในการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซด
ของหนังสือพิมพเมื่อตองใชงานรวมกับโปรแกรมบราวเซอร เชน มีไอคอนหนาหลัก (Home) หรือ
ไอคอนแยกหมวดหมู เพื่อความสะดวกของผูอานที่ตองการเขาถึงขอมูลถัดไปโดยไมตองกลับมาที่
หนาแรก (Rogers, 1986, p. 13)
2.4.3 พัฒนาการและแนวโนมของหนังสือพิมพออนไลน
หนังสือพิมพออนไลนมพี ฒ
ั นาการและแนวโนม 3 ระยะ ดังตอไปนี้ (Pavlik, 1997, pp. 3036)
ระยะที่ 1 มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสือพิมพปกติ และหนังสือพิมพปกติยังคงมีอิทธิพลตอ
หนังสือพิมพออนไลนอยู คือ เปนการใชเนื้อหาเดียวกับแหลงขาวเดิม และวัตถุประสงคเดิม
ระยะที่ 2 ในระยะนี้ นักขาวจะสรางขาวจากแหลงขาวเดียวกันกับหนังสือพิมพปกติ และ
เพิ่มขยายขายโดยใช Hyperlink ทําให ผูอานสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซดอื่นได นอกจากนี้ยังจัด
ใหมีปฏิสัมพันธ
ระยะที่ 3 มีลักษณะเปนการออกแบบเนื้อหาขาวสารจากแหลงขาว เพื่อนําเสนอบนเว็บไซด
โดยเฉพาะ เพื่อใหเปนแหลงขาวใหมโดยไมตองพึ่งพิงกับหนังสือพิมพ

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ หรือ เจตคติ เปนศัพทที่มาจากคําวา Attitude และมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา
Aptus หมายถึง ความโนมเอียง เหมาะสม (ลัดดา กิติวิภาต , 2532, น. 1) การศึกษาเรื่องของทัศนคติ
ไดมีการศึกษาสืบทอดกันมายาวนานและศึกษาคนควาอยางกวางขวางในสาขาวิชาตางๆ
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นอกเหนือจากสาขาวิชาจิตวิทยา เชน สังคมวิทยา รัฐศาสตร เปนตน จากการศึกษาดังกลาวขางตน
จึงทําใหความหมายของทัศนคติแตกตางกันออกไปดังนี้
Thurstone (1982 อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526, น. 1) กลาววา เจตคติเปนผลรวม
ทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง การแสดงออก
ดานการพูดเปนความคิด (Opinion) แลวความคิดนี้เปนสัญลักษณของทัศนคติ ดังนั้นถาเราอยากจะ
วัดทัศนคติเราสามารถทําไดโดยวัดความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ และทัศนคติเปนระดับของ
ความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Psychological Object) ซึ่ง
อาจจะเปนอะไรไดหลายอยาง เปนตนวา สิ่งของ บุคคล บทความ องคการ ความคิด ความรูสึก
เหลานี้ ผูมีความรูสึกสามารถบอกความแตกตางวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
Allport (1935 อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526, น. 2) กลาววา เจตคติ การเตรียมตัว
หรือความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งตางๆ โดยมักจะเปนสภาวะแหงความพรอมดานจิตใจ ซึ่งเกิด
จากประสบการณ และเปนตัวกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่นๆวัตถุสิ่งของ
และสถานการณที่เกี่ยวของ
Hillgard (1926 อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526, น. 9) กลาวถึง เจตคติ คือ พฤติกรรม
หรือความรูสึกครั้งแรกที่มีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิดใด ๆ หรือ
สภาพการณใด ๆ ในทางเขาใกลหรือหนีออกหาง และเปนความพรอมที่จะตอบสนองในครั้งตอ ไป
ในทางที่เอนเอียงในลักษณะอยางเดิมเมื่อพบกับสิ่งดังกลาวนั้นอีก
Newcomb (อางถึงใน ลัดดา กิติวิภาต, 2532, น. 1-2) กลาววา เจตคติของบุคคลขึ้นอยูกับ
ลักษณะของสิ่งแวดลอมที่บุคคลไดรับ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ ทัศนคติ
ทางบวก (Positive Attitude) เปนการแสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยหรือชอบ ทําใหบุคคล
อยากกระทํา อยากได อยากเขาใกลสิ่งนั้น ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) เปนการแสดงออกที่
ตรงขามกับทางบวกในลักษณะที่ไมพึงพอใจ ไมเห็นดวยหรือไมชอบทําใหบุคคลเกิดความเบื่อ
หนาย ชิงชัง ตองการหนีใหหางจากสิ่งนั้น
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (
2517, อางถึงใน ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531, น. 2) กลาววา เจตคติ
หมายถึง สิ่งที่อยูในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลไปในทิศทางหนึ่ง
ซึ่งเราไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรงแตเราสามารถเขาใจไดโดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลวา
จะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร เราก็จะทราบทัศนคติได
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ
(2520, น. 28) กลาวถึงเจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตัวกระตุน ใหบคุ คลแสดงพฤติกรรม
หรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ไปในทิศทางหนึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือ
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คัดคานก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขบวนการอบรมใหเรียนรู ระเบียบวิธีของสังคม ซึ่งทัศนคตินี้จะ
แสดงออกหรือปรากฏใหเห็นชัดในกรณีที่สิ่งเรานั้นเปนสิ่งเราทางสังคม
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา เจตคติ หรือ ทัศนคติ หมายถึง ความรู ความเขาใจ ความคิด
ความรูสึก อารมณ ประสบการณเฉพาะ และความพรอมที่จะกระทําในเชิงประเมินคาในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งใน 2 ทางคือ ในทิศทางบวก ไดแก ดี มีประโยชน พอใจ เห็นดวย เปนตน และพรอมที่
จะสนับสนุน ในทิศทางลบ ไดแก เลว มีโทษ ไมพอใจ ไมชอบ ไมเห็นดวย เปนตน
2.5.1 การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation)
Likert (1932 อางถึงใน ปทมศิริ เอี่ยมประชา, 2545, น. 20) ไดศึกษามูลเหตุของการเกิด
ทัศนคติของคน ซึ่งนับวาเปนผลการศึกษาที่เนนถึงทัศนคติตามหลักวิชาการดานการสื่อสาร
โดยเฉพาะ โดยไดขอสรุปวา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงทัศนคติตางๆ ที่มีอยู
มากมาย และแหลงที่ทําใหทัศนคติที่สําคัญคือ
1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะ
อยางตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เคยมี
ประสบการณมา
2) การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) การได
ติดตอสื่อสารกับบุคคลจะสังเกตวาบุคคลอื่นจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตางๆ จาก
ผูอื่นได
3) สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอื่นทําใหเกิดทัศนคติขึ้น โดยในขั้น
แรกบุคคลจะสังเกตวาบุคคลอื่นปฏิบัติอยางไร ขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการ
ปฏิบัตินั้นในรูปแบบทัศนคติ
4) ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคล
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากแหลงที่มาของทัศนคติดังกลาว จะเห็นวาองคประกอบสําคัญที่จะเปน
ตัวเชื่อมทําใหมนุษยเกิดทัศนคติตอสิ่งตางๆ ก็คือ การสื่อสาร เพราะไมวาทัศนคติจะเกิดจาก
ประสบการณเฉพาะอยาง การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น สิ่งที่เปนแบบอยางหรือความเกี่ยวของกับ
สถาบัน ก็มักจะมีการสื่อสารแทรกอยูเสมอ อาจกลาวไดวา การติดตอสื่อสารเปนกิจกรรมที่สําคัญ
อยางมากมีผลทําใหบุคคลเกิดทัศนคติตอสิ่งตางๆ ขึ้นได
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2.5.2 ลักษณะของทัศนคติ
สุภาพร โรจนศุภมิตร (2534, น. 18) ไดสรุปลักษณะของทัศนคติไวดังนี้
1) ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูหรือเปนผลมาจากการไดรับประสบการณตางๆ อัน
เปนประสบการณที่บุคคลไดรับจากสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวาที่จะเปนสิ่งที่มีมาหรือติดตัวมา
ตั้งแตกําเนิดและไมใชแรงขับทางรางกาย เชน ความหิว
2) ทัศนคติ เปนสิ่งหรือสภาวะกอนเกิดพฤติกรรมตอบโต
(Predisposition to
Respond) ตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจจะเรียกวาเปนสภาวะพรอมที่จะมี
พฤติกรรมจริง
3) ทัศนคติ เปนสภาวะทางจิตใจโดนเปนเรื่องกําหนดหรือดัชนีจะชี้แนวทางในการ
แสดงพฤติกรรม ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลประเมินเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
จะมีมีผลตอการแสดงพฤติกรรมหรือการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมที่แทจริง กลาวคือ ถาบุคคล
มีทัศนคติทางบวกหรือมีทัศนคติที่ดี พฤติกรรมที่บุคคลนั้นอยากแสดงออกจะมีแนวโนมที่จะเขาหา
ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลนั้นมีทัศนคติในทางลบ หรือทัศนคติที่ ไมดีพฤติกรรมที่แสดงออกจะมี
แนวโนมที่จะถอยหนี หรือหนีออกหาง หรือไมเขาหาสิ่งนั้นๆ เพราะทัศนคติขึ้นอยูกับคาประเมิน
ของความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับลักษณะทางวัตถุอางอิงนั้นๆ
4) ทัศนคติเปนตัวแปรแฝงที่นําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับ
ความรูสึกนึกคิด ไมวาจะเปนในรูปแบบของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก
ตลอดจนการที่จะตองเผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
5) ทัศนคติมีสิ่งอางอิงทางสังคมหรือกลุมอางอิงที่เฉพาะเจาะจง
6) ทัศนคติสามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่งได เชน บิดา มารดา ไม
ชอบบุคคลหนึ่งยอมีแนวโนมที่จะทําใหบุตรไมชอบบุคคลนั้นดวย
7) ทัศนคติเปนสิ่งที่มีลักษณะมั่นคง คงทนถาวร และจะมีความคงตัวอยูในชวง
ระยะเวลา (Persistent Over Time) ซึ่งมิไดหมายความวาทัศนคติจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะ
สิ่งจูงใจทางอารมณและจิตใจนั้นเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ
8) ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากทัศนคติเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู
หรือประสบการณเฉพาะของแตละบุคคล ถาการเรียนรูหรือประสบการณที่ไดรับมาของบุคคลนั้นๆ
เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งทัศนคติดังกลาว แปรเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง
ตามคุณภาพและความเขม หรือความแข็งแกรงจากคาบวก ผานคากลาง ถึงคาลบ
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9) ทัศนคติมีปริมาณความสัมพันธซึ่งกันและกันอยูไมมากก็นอย ทั้งนี้เพราะทัศนคติ
มีคาประเมินของความคิดรวบยอด (Concept) รวมกันอยู นั่นคือ มีความคลายคลึงกันเกี่ยวกับวัตถุ
อางอิงและคาบวกลบ
10) บุคคลสามารถเกิดทัศนคติไดกับทุกสิ่ง เชน เกิดกับบุคคล วัตถุสิ่งของ สถาบัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน
11) ทัศนคติเปนพื้นฐานหรืออยางนอยเปนสวนหนึ่งซึ่งจะเปนแรงผลักดัน
กอใหเกิดลักษณะนิสัย
นอกจากทัศนคติจะมีลักษณะดังกลาวแลว ทัศนคติยังมีลักษณะที่สําคัญ ๆ ซึ่งอาจเรียกวา
มิติของทัศนคติ (Dimensions of Attitude) อีกหลายประการ เชน ความเดน (Salience) ความเปน
แกนสําคัญของชีวิต (Centrality) ดานจิตสํานึก (Consciousness) และความมั่นคง (Stability) เปนตน
วรพล พรหมิกบุตร ( 2540) ใหทัศนะถึงทฤษฎีความเปนกลางวา ในสังคมประชาธิป ไตยที่
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับรูขาวสารการเมือง รายการวิทยุโทรทัศน รวมทั้ง
บทความทางหนังสือพิมพที่มีลักษณะตําหนิวิจารณและที่สนับสนุน ทุมเชียร รัฐบาลสามารถ จะ
ปรากฏอยูดวยกันใหสาธารณชนรับรูขอมูลจากหลายแหลงเปรียบเทียบกันเพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปน
จริงในที่สุด “ความเปนกลาง ” ของสื่อมวลชนจะถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการตรวจสอบ
เปรียบเทียบขาวสารขอมูลเชน กัน ในทางปฏิบัติ ความเปนกลางของขาวสารขอมูลยังมิไดเกิดขึ้น
ทันทีที่สื่อมวลชนอางวาขาวสารของตนเปนกลาง (ในทางตรงกันขาม ความเปนกลางของขาวสาร
ขอมูล ก็ยังมิไดเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลกลาวหาวาสื่อนั้นไมเปนกลาง) โดยธรรมชาติของกระบวนการ
สื่อสารมวลชน “ความเปนกลางของขาวสาร ” คือสิ่งที่จะคอยๆ กอตัวและปรากฏภายหลังจากที่
ขาวสารขอมูลหลายแหลงถูกแพรหลายและนําเสนอใหสาธารณชนพิจารณาเปรียบเทียบกัน
การเปรียบเทียบขาวสารขอมูลจากหลายแหลงขาวจะชวยใหขอมูลที่บิดเบือนถูกตรวจพบ
และขจัดทิ้งไปในขณะที่แกนของขอเท็จจริงจะดํารงอยูอยางมั่นคงขึ้นทุกขณะดวยกระบวนการ
เชนนี้ “ความเปนกลาง” จึงคอยๆ กอตัวขึ้นพรอมความจริงปรากฏ คําถามเรื่องความเปนกลางของ
สื่อมวลชนยังคงเปนประเด็นที่ไมเคยลาสมัย ทั้งในแงที่เปนปญหาเชิงวิชาการหรือในแงที่เปน
ปญหาทางปฏิบัติ เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐ สื่อสารมวลชน และประชาสังคม
ในชวงเวลาที่สังคมตกอยูภายใตการควบคุมของการเมืองแบบเผด็จการหรือการครอบงํา
ทางการเมืองแบบอํานาจนิยม สื่อสารมวลชนมีแนวโนมจะถูกกําหนดทั้งแนวทางการทํางานและ
สาระของขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณชนภายในกรอบที่ควบคุมโดยองคกรตัวแทนผูมีอํานาจรัฐ
ในสภาวการณดังกลาวนี้ “สื่อสารมวลชนของรัฐ ” จะถูกควบคุมการทํางา นโดยตรง ขณะที่
“สื่อมวลชนนอกภาครัฐ ” จะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบและกรรมวิธีตรวจสอบเซ็นเซอรใน
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สถานการณดังกลาว สื่อมวลชนจํานวนมากอาจมีแนวโนมเอนเอียงเขาขางผูใชอํานาจรัฐ ควา
ม
ลําเอียงนั้นกอใหเกิดคําถามเกี่ยวกับความเปนกลางของสื่อมวลช นในทางตรงกันขามเมื่อสังคมอยู
ในบรรยากาศทางการเมืองที่เปดโอกาสใหสื่อมวลชนและประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเผยแพรขาวสารขอมูลในทุกๆ ดานมากขึ้น แนวโนมการปรากฏตัวขององคกรในสังคม
และสื่อสารมวลชนที่มุงเอนเอียงไปในทางการวิจารณคัดคานผูใชอํานาจรัฐจะปรากฏเดนชัดขึ้นเปน
แนวโนมทางสังคมในหวงเวลานั้น แนวโนมทางสังคมดังกลาวก็กอใหเกิดคําถามเกี่ยวกับ “ความ
เปนกลาง ” ของสือ่ สารมวลชนไดเชนเดียวกัน ปญหาความเปนกลางของขาวในบริบททาง
ประวัติศาสตรที่แตกตางกัน สาธารณชนอาจสังเกตเห็นปรากฏการณที่แตกตางกันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับสื่อสารมวลชน ในบริบทหนึ่งสาธารณชนสังเกตเห็นสื่อสารมวลชนที่
เต็มไปดวยความลําเอียงเขาขางผูมีอํานาจในอีกบริบทหนึ่งสาธารณชนสังเกตเห็นสื่อสารมวลชนที่มี
ความโนมเอียงในท างวิพากษ วิจารณคัดคานผูมีอํานาจรัฐ ทั้งสองบริบทสาธารณชนสามารถตั้ง
คําถามเกี่ยวกับความเปนกลางของสื่อมวลชนในสังคมของตน ปญหาความเปนกลางในบริบทแรก
เปนคําถามเกี่ยวของกับการครอบงําของการเมืองแบบอํานาจนิยม
ปญหาความเปนกลางในคําถามแหงบริบทที่สองเปนปญหาเกี่ยวของกับการใชสิทธิและ
เสรีภาพแสดงวามคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย ในทางทฤษฎีการแกไขปญหาความเปนกลางใน
บริบทการเมืองประชาธิปไตยไมอาจกระทําไดดวยการงดหรือยกเลิกสื่อมวลชนที่เผยแพรขาวสาร
วิจารณผูมีอํานาจรัฐ แตในทางปฏิบัติสาธารณชนสังเกตเห็นความพยายามของรัฐที่จะกระทํา
เชนนั้น ความเปนกลางของขาว คือการรายงานเหตุการณหรืออุบัติการณที่เกิดขึ้น ขาวที่มีความเปน
กลางคือการรายงานที่สมจริงสอดคลองถูกตองตามสภาพอุบัติการณที่เกิดขึ้น รายงานขาวที่เปน
กลางอยางสมบูรณถูกตองสมจริง 100 เปอรเซ็นตไมสามารถมีจริงไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากความ
ขาดตกบกพรองของบุคคลและเทคโนโลยีที่ใชบันทึกและเผยแพรขาวสาร แตขาวที่มีความเปน
กลางหรือความถูกตองสอดคลองสมจริงคอนขางมากหรือเกือบสมบูรณ สามารถมีไดจริงในทาง
ปฏิบัติ

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคสื่อ
การดํารงชีวิตของมนุษยดวยการบริโภคปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
และที่อยูอาศัย นับเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยในแตละยุคสมัย สําหรับการ
บริโภคอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังนั้นก็เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับมนุษยในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การบริโภคสื่อ (Media Consumption) ก็จัดเปนความจําเปนของมนุษยในยุคนี้
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ที่ตองการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในยุคสังคม
ขาวสาร (Information Society) ที่มีสื่อตางๆ มากมายมารองรับการบริโภคตางๆ ของมนุษย และทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมขึ้น อยางเชนการแสวงหาปจจัยสี่ที่มีคุณภาพดีสําหรับการ
บริโภคดวยการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อแบบดั้งเดิมโดยผานทางสื่อสิ่งพิมพ
สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน เปนตน แตในปจจุบันมนุษยสามารถเปดรับขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการคนหาขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ต เชน การอาน
หนังสือพิมพออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต การรับฟงรายการวิทยุผานทางอินเทอรเน็ต และการ
รับชมรายการโทรทัศนผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน Rogers (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2556, น.
121-124) กลาววา เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนปจจัยหลักที่สําคัญอยางยิ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม
แตทวาปจจัยตัวนี้ก็ตองทํางานรวมไปกับปจจัยตัวอื่นๆคุณลักษณะสําคัญๆ ของสื่อแบบใหม (New
Media) ที่จะมีผลตอเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณของมนุษย และการเปลี่ยนแปลง
สังคมนั้นมีอยู 3 ประการ คือ
1) ลักษณะการตอบโตกัน ( Interactivity) ของสื่อ แตเดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโตการ
สื่อสารระหวาง 2 ฝายนั้น จะมีอยูแตเฉพาะในการสื่อสารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนา ( Face-toFace Communication) เทานั้น หากเริ่มมีการใชสื่อกลางแบบใดเขามาเกี่ยวของ ลักษณะ “ตอบโต
อยางฉับพลันทันที ” จะสูญหายไป แตในสื่อสมัยใหม เชน การใชอีเมล ( E-mail) ติดตอสื่อสารกัน
การประชุมผานทางระบบคอมพิวเตอร ( Computer-Conference)และการสนทนาผานเครือขายเอ็ม
เอสเอ็น (MSN) เปนตน จะสามารถสรางเงื่อนไขใหเกิดการตอบโตไดอยางฉับพลันทันที อันจะทํา
ใหมิติดาน กาละและเทศะ (Time and Space) ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สําหรับการ
เปดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ตก็สามารถทําการตอบโตกันไดโดยการสงตอใหกัน
(Share) การแสดงความคิดเห็น (Post) การใหคะแนน (Vote) และการจัดเรตติง้ ( Rating) ใหภายหลัง
จากการรับชมรายการโทรทัศนผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน
2) ลักษณะความเปนปจเจกชน ( Individualize/Demassified) แตเดิมนั้นรูปแบบการสื่อสาร
แบบสื่อมวลชนจะสรางกลุมผูรับสารแบบเปน “มวลชน” (Massifield) ขึ้นมา ทุกคนจะรับชม
รายการโทรทัศนทุกอยางเหมือน ๆ กันในชวงเวลาเดียวกัน แตยง่ิ นับวันความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารจะทําใหผูใชสารสามารถเลือกใชตามกาละและเทศะที่ตนเองตองการไดมาก
ขึ้น ตัวอยางงายๆ ก็เชน การใชเครื่องบันทึกและเลนแผนวิดีโอตางๆ ทําใหรับชมรายการตางๆ ได
อยางสะดวกสบาย การรับชมรายการเคเบิลทีวีแบบเสียเงินที่ทําใหสามารถเลือกรับชมรายการ ตางๆ
ไดดว ยตัวเอง (Pay Per View) หรือแมแตการรับชมรายการโทรทัศนยอนหลังผานทางอินเทอรเน็ต
ในเวลาและสถานทีใ่ ดก็ได เปนตน
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3) ลักษณะการสื่อสารที่สามารถแบงแยกกันเปนสวนๆ ไดอันเปนลักษณะประการหนึ่ง
ของสื่อแบบใหม ( Asynchronous Nature of New Communication) คือ สามารถจะแบงแยกเปน
สวนๆ ได ( Asynchronize) โดยไมมาเปนกลุมกอนเดียว เชน ลักษณะการใหขาวสารจะไมมาเปน
ขาวที่ตอเนื่องกันยาวๆ ทีเดียว แตจะมาแบบแยกเปนสวนๆ เชน ขาวสั้นทุกชั่วโมง โดยที่ผูรับสาร
จะตองมาประกอบเอาเอง ลักษณะการรับฟงรายการวิทยุและรับชมรายการโทรทัศนผานทาง
อินเทอรเน็ตก็เชนเดียวกัน ผูใชงานจะตองทําการรับสงขอมูลเปนสวนๆ ไวกอน ( Buffering) แลว
คอยๆ มาประกอบกันเปนขอมูลเต็มรูปแบบหรือรายการในภายหลัง ซึ่งการรับชมรับฟงรายการผาน
ทางอินเทอรเน็ตจะราบรื่นไดดีนั้น ก็ขึ้นอยูกับความรวดเร็วในการรับสงขอมูลนั่นเอง นอกจากนั้น
ยังหมายความถึง ศักยภาพของสื่อที่สามารถจะเก็บรักษาขาวสารขอมูลเอาไวดวย และวิธีการเก็บ
ขาวสารก็ยังสามารถแยกไวในที่ตางๆ ไดดวย ทําใหสามารถเลือกรับชมรับฟงรายการยอนหลัง
ในชวงตางๆ ไดอยางอิสระตลอดเวลา หรือสามารถรับชมรับฟงรายการแบบแยกกันเปนสวนๆ ใน
รูปแบบของคลิปวิดีโอ (Video Clip) เปนตน

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
การแบงสวนตัวแปรดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ สถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึก
ของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจาก
ปจจัย ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 105-109)
1) เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2) อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก
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ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงราย
กวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็
ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
3) การศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดีแตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรแตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวฒ
ั นธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน
นอกจากแนวคิดดังกลาวแลว ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, น. 204-205) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคไววา
1) อายุ บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน
เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุมผูสูงอายุจะ
สนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน
2) วงจรชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล ซึ่งการดํารงชีวิตในแตละ
ขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการ
ในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและ
ความสนใจของแตละบุคคล
3) อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและ
บริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาที่จําเปน ประธานกรรมบริษัทและ
ภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง เปนตน
4) โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือรายได โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคา
และบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจซื้อ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน เปนตน
5) การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มี
การศึกษาต่ํา
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จากแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตรขางตนที่กลาววาปจจัยทางดานประชากรศาสตรตางๆ
สงผลตอลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกัน ผูศึกษาจึงนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปน
แนวทางในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคแตละบุคคลวาจะมีพฤติกรรมการบริโภคขาวสารดาน
การเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนอยางไร

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชาติณรงค วิสุตกุล (2554) ไดรายงานผลการวิจัย เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของกับความเปนกลางในการเสนอขาวของ CRI Online (China Radio International) ภาค
ภาษาไทย ความเปนกลางในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนเปนปญหาที่ถูกถามถึงอยางมาก ใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตย ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศที่ปกครอง
ในระบอบสังคมนิยม ประเทศจีนซึ่งปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบจีนโดยเฉพาะหลังการ
ปฏิรูปและเปดประเทศไดมีการผอนปรนสิทธิเสรีภาพในหลายๆ เรื่องกับประชาชน สื่อมวลชนของ
จีนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยางมาก ชาติณรงคสนใจศึกษาการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของกับความเปนกลางในการเสนอขาวของ CRI ภาคภาษาไทยในยุคหลังการปฏิรูปและเปด
ประเทศของจีนวาจะมีเสรีภาพในการทํางานมากขึ้นหรือไมอยางไร หรือยังคงตองทําหนาที่เปน
กระบอกเสียงของรัฐตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต
เลอภพ โสรัตน ( 2555) ไดศึกษาบทบาทสื่อมวลชนกับการมีสวนรวมทางการเมืองไทย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในดานบทบาททางการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน พบวา ในภาพรวมชวงแรกที่ศึกษาระหวางป พ.ศ. 2493-2535 นั้น
กระแสการเมืองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนทางการเมืองมากขึ้น สื่อมวลชนก็มีเสรีภาพ
มากพอสมควรในการทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง แมวา
ในชวงนั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพยังไมเปดกวางมากพอ นับตั้งแต พ.ศ. 25352552 เปนยุคที่เสรีภาพเปดกวาง เนื่องจากรัฐบาลที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง และมีรัฐธรรมนูญที่
ใหเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งของสื่อมวลชน และเสรีภาพของประชาชน และบางครั้งสื่อมวลชน
และประชาชนใชเสรีภาพที่ไดมา เกินขอบเขตจนกลายเปนการละเมิดเสรีภาพของผูอื่น นอกจากนี้
พบวา การที่จะใหสื่อมวลชนทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
อยางสมบูรณนั้น สื่อมวลชนเองยังตองพัฒนาตนเองทั้งในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดานการเสนอ
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เนื้อหาขาวสาร ตลอดจนดานความรับผิดชอบตอสังคมใหคูขนานกับเสรีภาพที่ไดรับ การวิจัยครั้งนี้
ไดเสนอองคประกอบ 3 ดานในการพัฒนาสื่อมวลชนโดยองครวมเพื่อทําหนาที่สงเสริมการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน ดังนี้
1) สื่อมวลชน ที่เปนตัวกลางของกระบวนการสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่อของภาครัฐ
หรือเอกชนหรือสื่อมวลชนที่ควบคุมไดหรือไมไดดวยปจจัยใดก็ตาม จะตองรวมแสดงบทบาททาง
การเมืองโดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับสารและมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก ตองพรอมที่
จะเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง และพรอมจะปรับปรุง แกไขในตนเอง ตาม
แนวทางของกระบวนการควบคุม การกํากับดูแล และการตรวจสอบที่มีในสังคมอยางเต็มใจ
2) การควบคุมสื่อมวลชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกระตุนเตือน หรือเฝาระวังการ
แสดงบทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน จะตองจริงจังจริงใจ โปรงใส ตรวจสอบได ทั้งโดย
องคกรของรัฐ องคกรภาคประชาชน และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
3) ผูรับสาร คือประชาชนในปจจุบันสามารถเลือกรับและใชประโยชนจาก
สื่อมวลชนไดจากหลายสื่อตามความพึงพอใจของตนเอง ที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน ทั้งสื่อที่มี
เปาหมายในเชิงพาณิชย ในเชิงธุรกิจ หรือสื่อที่เนนประโยชนทางการเมืองใหกับฝายที่ครอบครอง
สื่อนั้นๆ
วิทยา ชินบุตร ( 2551) ไดศึกษา วิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสารทางการเมืองที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของประชาชนจังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ส.ส.) โดย มี
วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองของประชาชน ในจังหวัด
ลพบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองของประชาชนที่มีสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันในจังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมี วิธีการดําเนินการวิจัยใช การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
นําเสนอรายงานการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) และ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถาม และมี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดลพบุรี
จํานวน 330 คน โดยสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Random Sampling) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) การเปดรับขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง ส.ส. จากสื่อตางๆโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการเปดรับขาวสารจากสื่อแตละประเภทแลวพบวาประชาชนใน
จังหวัดลพบุรีสวนใหญเปดรับขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง ส.ส. จากโทรทัศนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
คือ 4.01 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และวิทยุมีคาเฉลี่ย 3.25 อยูในระดับปานกลาง สื่อที่มีการเปดรับ
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ขาวสารนอย นั่นคือสื่อเฉพาะกิจโดยเฉพาะการเขาชมนิทรรศการ เสื้อยืด และอินเทอรเน็ต 2) กลุม
ตัวอยางที่มีเพศตางกันการเปดรับขาวสารจากสื่อแตละประเภทไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางที่มี
อายุแตกตางกัน เปดรับขอมูลขาวสารโดยภาพรวมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานการเปดรับ
ขอมูลขาวสาร สวนใหญเปดรับขอมูลขาวการรณรงคไปใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด รองลงมาคือการ
เปดรับขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง ส.ส. ลําดับสุดทาย คือการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎหมาย
การเลือกตั้ง 4) กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกัน เปดรับขาวสารจากสื่อแตละประเภทโดย
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานการเปดรับขอมูลขาวสาร สวนใหญเปดรับขอมูลการ
รณรงคไปใชสิทธิการเลือกตั้งมากที่สุด รองลงมาคือการเปดรับขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง
ส.ส.
ลําดับสุดทาย คือการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 5) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
แตกตางกัน เปดรับขาวสารจากสื่อแตละประเภทโดยภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
การเปดรับขอมูลขาวสาร สวนใหญเปดรับขอมูลการรณรงคไปใชสิทธิการเลือกตั้งมากที่สุด
รองลงมาคือการเปดรับขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง ส.ส. ลําดับสุดทาย คือการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
ศาสตรตรา กอเกือ้ (2550) ไดศึกษาเรือ่ ง ความคิดเห็นของนักศึกษาตอเนื้อหาทางการเมือง
ในรายการขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศน โดย มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การรับชมขาวการเมืองในรายการขาวภาคค่ําของผูชม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากการรับชมขาว
การเมืองในรายการขาวภาคค่ําของผูชม 3) เพื่อศึกษาความสนใจจากการรับชมขาวการเมืองใน
รายการขาวภาคค่ําของผูชม 4) เพื่อศึกษาความเขาใจจากการรับชมขาวการเมืองในรายการขาวภาค
ค่ําของผูชม 5) เพื่อความตองการของผูชมขาวการเมืองในรายการขาวภาคค่ํางานวิจัยนี้เปนงานวิจัย
เชิงปริมาณที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงชั้นปที่ 1-4 จํานวน 400 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา โดยการหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร (T-test) และใชวิเคราะหคาความแปรปรวน ทางเดียว
( One-Way ANOVA) เปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะนําคาคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบเปนรายคูโดยวิธีทดสอบ LSD โดยมีผ ลการ
เปรียบเทียบรายคู ดังนี้ 1) เหตุผลในการรับชมขาว สถานทีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กับความ
คิดเห็นจากการรับชมขาวการเมืองที่แตกตางกัน ดวยสถิติ LSD ทําการเปรียบเทียบ 5 คู พบวา
นักศึกษามีเหตุผลในการชมเนื่องมาจากคําบอกเลาของผูอื่น มีความคิดเห็นทางการเมืองมากกวา ผูที่
มีเหตุผลในการชมเพราะจากผูอื่นเปดชมเปดเจอโดยบังเอิญจากรายการที่ชมติดตอกันม าตามลําดับ
2) นักศึกษาที่ชมเนื่องจากการบอกเลาของผูอื่น มีความคิดเห็นทางการเมืองจากการรับชมขาว
0

0

0

0

0
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การเมืองที่ผูอื่นเปดชม นอยกวา จากคําบอกเลาของผูอื่น 3) นักศึกษามีเหตุผลในการชมจากการเปด
เจอโดยบังเอิญ มีความคิดเห็นจากการรับชมขาวการเมืองที่ผูอื่นเปดชม นอยกวา จากคําบอกเลาของ
ผูอื่น 4) นักศึกษามีเหตุผลในการชมจากรายการที่ชมติดตอกันมามีความคิดเห็นจากการรับชมขาว
การเมืองที่มากกวา การเปดเจอโดยบังเอิญ 5) นักศึกษามีเหตุผลในการชมจากที่เปดชมติดตอกันมา
มีความคิดเห็นจากากรรับชมขาวการเมืองที่นองกวาจากคําบอกเลาของผูอื่น 6) นักศึกษามีเหตุผลใน
การชมจากที่เปดชมติดตอกันมามีความคิดเห็นจากการรับชมขาวการเมืองที่มากกวาจากาการเปด
เจอโดยบังเอิญ 7) นักศึกษามีเหตุผลในการชมจากคําบอกเลาของผูอื่นมีความคิดเห็นจากการรับชม
ขาวการเมืองที่สูงกวาอื่นๆ
อิสรา พรมดี (2555) ไดศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจตอหนังสือพิมพออนไลน
ของคนทํางานในอาคารสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชประโยชนจากหนังสือพิมพของคนทํางานในอาคารสํานักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยางที่ทํางาน
ในอาคารสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการ
อานหนังสือพิมพออนไลนมากที่สุด ไดแก เพศชาย มีอายุระหวาง
21-35 ป เปนขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาทตอเดือน เริ่มอานหนังสือพิมพออนไลนมากกวา
3 ปขึ้นไป โดยสวนใหญเลือกอานเฉพาะหนังสือพิมพออนไลน มีเพียงรอยละ 18 ที่อานทั้ง
หนังสือพิมพออนไลนและหนังสือพิมพกระดาษ กลุมตัวอยางอานหนังสือพิมพออนไลนจาก
คอมพิวเตอรที่บานและที่ทํางาน โดยใชเวลาเฉลี่ยไมถึง 1 ชั่วโมงในแตละครั้งที่อาน สวนใหญเปด
อานผานเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรและแท็บเล็ต
(Tablet)โดยเปดผานเว็บไซตหลักและ
เว็บไซตของสํานักพิมพโดยตรง เนื้อหาขาวสารที่ไดรับความนิยมจากผูอานมากที่สุดคือ ขาว
การเมือง กลุมตัวอยางนิยมอานหนังสือพิมพไทยรัฐออนไลนมากที่สุด สําหรับการใชประโยชน
ของขอมูลขาวสารในหนังสือพิมพออนไลนนั้นผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใชประโยชนตอ
ตนเองเพื่อการรับรู ความเพลิดเพลิน การผอนคลายความเครียดจากการทํางาน รองลงมาเพื่อติดตาม
ขาวสารที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นอกจากนี้ยังใชเปนประโยชนทางสังคมไดแก เพื่อเปนเกราะในการ
ปองกันภัยอันตรายจากสังคม เพื่อใชถายทอดความรูใหแกผูอื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
ดานความพึงพอใจพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากในดานการสรางใหเกิดการรับรู
โดยเฉพาะการรับรูที่เพิ่มพูนความรูดานตางๆ เชน สุขภาพ สิ่งแวดลอม สารคดี บทความ นอกจากนี้
ยังพึงพอใจที่หนังสือพิมพออนไลนมีการแยกประเภทขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน สามารถคนหา
ขอมูลยอนหลังไดสะดวก และมีการสรุปขอมูลใหเขาใจไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถนําขอมูลมา
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เปนประโยชนในการสนทนากับผูอื่นในสังคม และสามารถนํารูปแบบการนําเสนอขาวใหม เชน
VDO คลิปหรือรูปภาพไปใชในกิจกรรมสาธารณะได

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองและทัศนคติของผูบริโภคกับความเปนกลาง
ของหนังสือพิมพออนไลน” เปนการศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ (
Quantitative
Survey) โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และใชวิธีใหผูตอบกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง

3.1 กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
การรับรูจากการอานหนังสือพิมพออนไลน
- ชื่อหนังสือพิมพออนไลนที่เปดรับ
- ระยะเวลาที่อาน
- ความถีใ่ นการอาน
- ชวงเวลาที่อาน
- ประเด็นที่สนใจอาน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตาม
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอ
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
- ดานความคิด
- ดานความรูสึก
- ดานการกระทํา
- ความเปนกลางทางการเมือง
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3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ
และพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน

3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
ตัวแปรตน คือ
ปจจัยดานประชากรศาสตร
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน
สมมติฐานที่
2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ ทัศนคติ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
ตัวแปรตน คือ
พฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน

3.4 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรเพศชายและหญิงอายุระหวาง 15-60 ปใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากรที่เคยเปดรับสื่อหนังสือพิมพออนไลนอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งมี
คุณลักษณะประชากรสวนบุคคล อาทิ เพศ อายุ การศึกษา รายได ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลใน
เดือนตุลาคม 2557 โดยการศึกษานี้ไดอางอิงการเก็บรวมรวบขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวามีจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้นเปนจํานวน
5,686,252 คนในพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น
50 เขต
(กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, 2556) และจากเก็บรวมรวบขอมูลสถิติจากสํานักงานสถิติ
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แหงชาติ ปรากฏวามีจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 3,137,998 คน
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนประชากรที่
ใชงานอินเทอรเน็ต ในการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95 และกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไวที่รอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี้
n=

โดยกําหนด

N
1 + Ne 2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05

แทนคาตามสูตรไดผลดังนี้
n =

3,137,998
1 + 3,137,998 (0.05)2

= 399.94
จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้เปนจํานวน 399.94 ตัวอยาง และเพื่อลดความผิดพลาดในการเก็บขอมูล ผูศึกษา
จึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 ตัวอยาง
ในการสุมกลุมเปาหมายจะสุมตัวอยางจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ดังนี้
ขั้นที่
1 สุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามพื้นที่เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร 50 เขต ซึ่ง
แบงได 3 กลุม ดังนี้
เขตชัน้ ใน ประกอบดวย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ
ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง คลองเตย
จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย บางกอกใหญ ดินแดง วัฒนา
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เขตชั้นกลาง ประกอบดวย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะป
ลาดพราว บึงกุม บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎรบูรณะ สวนหลวง บางนา ทุงครุ บางแค วัง
ทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สายไหม
เขตชั้นนอก ประกอบดวย
11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบัง
ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา
ขั้นที่
2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ
ของประชากรของการศึกษา คือ กลุมตัวอยางที่อานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยเก็บขอมูลรวม 400 คน
ขั้นที่
3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อใหไดขนาดตัวอยาง
ตามขั้นตอนที่ 2 และใชวิธีการ Interviewing-scheduled Questionnaire หรือ Face to Face Interview
โดยทําการเก็บขอมูลตามสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา หางสรรพสินคา บริษัท
ยานชุมชนตางๆ เปนตน เพื่อใหมีการกระจายกลุมตัวอยางมากที่สุด จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให
กลุมตัวอยางนั้นๆ ตอบแบบสอบถามเอง โดยเนนกลุมตัวอยางที่มีความเต็มใจที่จะตอบ
แบบสอบถาม

3.5 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามประเภทคําถามปลายปด
(Closed-Ended Question) แบบเลือกตอบ (Check List) โดยมีทั้งใหเลือกเพียง 1 คําตอบจาก 2
คําตอบ เลือก 1 คําตอบจากหลายคําตอบ และแบบประเมินคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ
คือ เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย ไมแนใจ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน รวม 30 ขอ ดังนี้
สวนที่
1 ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ
เปนแบบเลือกตอบ
สวนที่
2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน และการอานขาว
การเมืองจากหนังสือพิมพออนไลน เปนแบบเลือกตอบ
สวนที่
3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมตัวอยางตอการเสนอขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลน โดยใหกลุม ตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาอยูใ นระดับใดใน 5 ระดับคือ เห็น
ดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย ไมแนใจ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เปนแบบประเมินคา
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โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ และอานคา
คะแนนเรียงจากมากไปหานอย คือ
ขอความเชิงบวก
ขอความเชิงลบ

5
1
เห็นดวย
อยางยิ่ง

4
2
คอนขาง
เห็นดวย

3
3
ไมแนใจ

2
4
ไมคอย
เห็นดวย

1
5
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ขอคําถามที่เปนขอความเชิงบวก คือ ขอยอยที่ 15,16,17,19,21,23,29
ขอคําถามที่เปนขอความเชิงลบ คือ ขอยอยที่ 20,22,24,25,26,27,28,30
โดยมีเกณฑในการใหความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้
4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
3.41-4.20 หมายถึง คอนขางเห็นดวย
2.61-3.40 หมายถึง ไมแนใจ
1.81-2.60 หมายถึง ไมคอ ยเห็นดวย
1.00-1.80 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และความเชื่อถือได
(Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง ดังนี้
1) การนําแบบสอบถามไปหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา และตัวแปรที่ศึกษา เพื่อให
แบบสอบถามมีความถูกตอง เหมาะสมและสมบูรณ
2) การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่จะใชในการวิจัย
ไปทําการทดสอบกับกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมเปาหมายที่ตองการทําการศึกษา
วิจัยกอน (Pre-Test) จํานวน 30 ชุด โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Coefficient of Alpha)
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ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยควรมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับหรือมากกวา 0.75 ซึ่งมีสูตรดังนี้

2 
Si 
∑

k
α=
1 − 2 
k-1  Ssum




เมือ่

α แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
k
แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม

∑ S แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
2

i

2
แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
Ssum

จากการคํานวณไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา พบวาไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ
0.84 ซึ่งจากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ของความนาเชื่อถือ (Reliability Coefficient) ของ
แบบสอบถาม ผลที่ไดนั้นมีคานาเชื่อถือเพียงพอที่จะใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลตัวอยางที่จะ
ทําการศึกษาตอไปได

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตามที่ได
วางแผนไว จํานวน 400 ชุด โดยผูศ กึ ษาไดดาํ เนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง กอนแจก
แบบสอบถามผูศึกษาไดสอบถามกลุมตัวอยางกอนวาเคยอานหนังสือพิมพออนไลนหรือไม
หลังจากนั้นจึงทําการแจกแบบสอบถาม ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ปรากฏวาจํานวนแบบสอบถาม
ไดรับกลับคืนจํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถาม

3.8 การวิเคราะหขอ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาทําการวิเคราะหโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมด ทํา
การวิเคราะหและประมวลผลเพื่อคํานวณหาคาสถิติดวยโปรแกรมทางสถิติ SPSS โดยนําคาสถิตินั้น
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มาใชในการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแสดงขอมูลและอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังนี้
3.8.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการบรรยายขอมูลโดยวิธีการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึง
1) ขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
2) ทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนของกลุมตัวอยาง
3.8.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหเพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวโดยใชสถิติในการคํานวณ ดังนี้
1) การทดสอบ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม
และระบุวาคาเฉลี่ยของประชากรกลุมหนึ่งมากกวาหรือนอยกวาอีกกลุมหนึ่ง คือ เปรียบเทียบตัว
แปรตน ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร และพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน กับตัว
แปรตาม คือทัศนคติของประชาชนตอการเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนโดยคา t-test
ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม
2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบหา
ความแตกตางคาเฉลี่ยของประชากรมากกวา 2 กลุมและระบุวาคาเฉลี่ยของกลุมใดมากที่สุด
3) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยทีละคู โดยวิธี LSD (Least Significant
Difference) สําหรับทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละคูภายหลังที่ไดวิเคราะหความ
แปรปรวนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลวในการวิเคราะหในครั้งนี้ไดกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองและทัศนคติของผูบริโภค
ตอการนําเสนอ
ขาวสาร ของหนังสือพิมพออนไลน” ผูศึกษาไดทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ เปดรับขาว การเมืองจากหนังสือพิมพออนไลน จํานวน 400 คน โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาการรับรูขาวสารทางการเมืองของผูบริโภค ศึกษาทัศนคติของ
ผูบริโภคขาวสารทางการเมืองผานหนังสือพิมพออนไลน และศึกษาความเปนกลางของ
หนังสือพิมพออนไลนที่นําเสนอขาวการเมือง ทั้งนี้ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลซึ่งสามารถนําเสนอในรูปแบบของตารางรอยละ ตารางทดสอบความสัมพันธและตาราง
ทดสอบคาเฉลี่ยไดตามลําดับเนื้อหาของแบบสอบถาม เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน
ดังนี้
สวนที่
1 ผลการศึกษาขอมูลลักษณะประชากรทั่วไป
สวนที่
2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลน
สวนที่
3 ผลการศึกษาจากการสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลน
สวนที่
4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ผลการศึกษาขอมูลลักษณะประชากรทัว่ ไป
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตามลักษณะทางประชากรศาสตร
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
15-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
มากกวา 55 ป
รวม
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 บาทหรือต่ํากวา
10,001–20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001–40,000 บาท
40,001–50,000 บาท

รอยละ
193
207
400

48.20
51.80
100.00

101
118
86
66
29
400

25.25
29.50
21.50
16.50
7.25
100.00

15
42
52
25
223
43
400

3.75
10.50
13.00
6.25
55.75
10.75
100.00

98
125
83
49
29

24.50
31.25
20.75
12.25
7.25
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน)
มากกวา
50,000 บาท
รวม
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว, อาชีพอิสระ
นักเรียน, นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

รอยละ
16
400

4.00
100.00

106
21
114
70
55
34
400

26.50
5.20
28.50
17.50
13.80
8.50
100.00

จากตารางที่
4.1 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย คิดเปน
รอยละ 51.80 และ 48.20 ตามลําดับ โดยมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมา มี
อายุระหวาง 15-25 ป คิดเปนรอยละ 25.25 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 55.75 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.25
สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 28.50 และ 26.50
ตามลําดับ
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4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมือง บน
หนังสือพิมพออนไลน
ตารางที่ 4.2 แสดงพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน
พฤติกรรมการอานขาวการเมือง จํานวน (คน) รอยละ
หนังสือพิมพออนไลนที่กลุมตัวอยางอานขาวการเมือง *
ไทยรัฐ
เดลินวิ ส
ขาวสด
โพสตทูเดย
ผูจัดการ
รวม
ชองทางที่อานหนังสือพิมพออนไลน
คอมพิวเตอรตั้งโตะ
โนตบุค (Notebook)
แทบเล็ต (Tablet)
สมารทโฟน (Smart Phone)
รวม
ระยะเวลาที่อานหนังสือพิมพออนไลน
นอยกวา
1 ป
1-2 ป
2-3 ป
3-5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
การอานหนังสือพิมพออนไลนในหนึง่ สัปดาห
1-2 วัน/สัปดาห
3-4 วัน/สัปดาห

253
149
191
100
85
778

32.52
19.15
24.55
12.85
10.93
100.00

118
74
52
156
400

29.50
18.50
13.00
39.00
100.00

73
121
82
45
79
400

18.25
30.25
20.50
11.25
19.75
100.00

120
105

30.00
26.25
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
พฤติกรรมการอานขาวการเมือง จํานวน (คน) รอยละ
5-6 วัน/สัปดาห
ทุกวัน
รวม
วันที่อานหนังสือพิมพออนไลน
อานทุกวัน
อานเฉพาะวันทํางาน
อานเฉพาะวันเสาร
-วันอาทิตย
ไมแนนอน
รวม
ระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครัง้
ไมถึง
1 ชั่วโมง
ประมาณ
1 ชั่วโมง
ประมาณ
2 ชั่วโมง
มากกวา
2 ชั่วโมง
รวม
ความถี่ในการอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลน
ทุกครั้งที่มีการลงขาวการเมือง
อานเฉพาะขาวที่
ตนสนใจ
อานเฉพาะขาวใหญ
อานเฉพาะขาวยอย
รวม

47
128
400

11.75
32.00
100.00

160
57
25
158
400

40.00
14.25
6.25
39.50
100.00

184
159
28
29
400

46.00
39.75
7.00
7.25
100.00

63
252
50
35
400

15.75
63.00
12.50
8.75
100.00

หมายเหตุ: * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
จากตารางที่ 4.2 พบวา หนังสือพิมพออนไลนที่กลุมตัวอยางอานขาวการเมืองมากที่สุด คือ
ไทยรัฐ คิดเปนรอยละ 32.52 รองลงมาคือ ขาวสด คิดเปนรอยละ 24.55 สวนใหญกลุมตัวอยางจะ
อานเปนระยะเวลา 1-2 ป คิดเปนรอยละ 30.25 รองลงมามีกลุมตัวอยางอานมาแลว 2-3 ป คิดเปน
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รอยละ 20.50 โดยในหนึ่งสัปดาหกลุมตัวอยางอานหนังสือพิมพออนไลนทุกวัน คิดเปนรอยละ
32.00 รองลงมา จะอานหนังสือพิมพออนไลนเพียง 1-2 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 30.00 และ
กลุมตัวอยางมีวันที่อานหนังสือพิมพออนไลนทุกวัน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ ไมแนนอน
คิดเปนรอยละ 39.50 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครั้งใช
เวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาคือ ประมาณ 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 39.75
และกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนเฉพาะขาวที่สนใจ คิด
เปนรอยละ 63.00
ตารางที่ 4.3 แสดงพฤติกรรมการอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนตามลักษณะการอาน
ขาวการเมือง
ลักษณะการอานขาวการเมือง จํานวน (คน) รอยละ
อานเฉพาะพาดหัว
อานรายละเอียดของขาวทั้งหมด
บทบรรณาธิการ
รายงานพิเศษ
บทความ คอลัมน
อื่นๆ
รวม

154
224
43
84
83
9
597

25.80
37.52
7.20
14.07
13.90
1.51
100.00

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่อานหนังสือพิมพออนไลนจะอานขาว
การเมืองโดยสวนใหญจะอานรายละเอียดของขาวทั้งหมด คิดเปนรอยละ 37.52 รองลงมาจะอาน
เฉพาะพาดหัว คิดเปนรอยละ 25.80
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ตารางที่ 4.4 แสดงพฤติกรรมการอานขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนตามประเด็นขาว
การเมืองที่สนใจ
ประเด็นขาวการเมืองที่สนใจ จํานวน (คน) รอยละ
นายกรัฐมนตรี
ทุจริต คอรัปชั่น
ความขัดแยงทางการเมือง
รัฐบาล
อื่นๆ
รวม

132
252
197
167
29
777

16.99
32.43
25.32
21.49
3.73
100.00

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจะสนใจขาวการเมืองในประเด็นทุจริต
คอรัปชั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.43 รองลงมา ชอบอานในประเด็นของความขัดแยงทาง
การเมือง คิดเปนรอยละ 25.35 นอกจากนี้พบวา กลุมตัวอยางสนใจอานขาวการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล
และขาวการเมืองเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี คิดเปนรอยละ 21.49 และ 16.99 ตามลําดับ
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4.3 ผลการศึกษาจากการสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
ตารางที่ 4.5 แสดงระดับทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน

รอยละ

หนวย : จํานวนคน

ระดับความคิดเห็น
Mean S.D. ระดับ
ทัศนคติตอการนําเสนอ
ไม
ไมคอย
ไม คอนขาง เห็นดวย
ความ
ขาวการเมืองบน
เห็นดวย เห็นดวย แนใจ เห็นดวย อยางยิ่ง
คิดเห็น
หนังสือพิมพออนไลน
อยางยิ่ง
การเสนอขาวการเมือง
61
174
122
39
4
3.62 .893 คอนขาง
มากกวาสื่ออื่นๆ
(15.2)
(43.5) (30.5) (9.8)
(1.0)
เห็นดวย
การเสนอขาวการเมืองที่
59
142
154
41
4
3.53 .901 คอนขาง
มีความถูกตอง
(14.8)
(35.5) (38.5) (10.2)
(1.0)
เห็นดวย
50
181
132
31
6
3.59 .859 คอนขาง
การไมไดอยูภายใตแรง
(45.2) (33.0) (7.8)
(1.5)
เห็นดวย
กดดันในการตรวจสอบ (12.5)
รัฐบาลและพฤติกรรม
ของนักการเมือง
35
131
175
52
7
3.34 .875 ไมแนใจ
ความเปนกลางในการ
(8.8)
(32.8) (43.8) (13.0)
(1.8)
เสนอบทความแสดง
ความคิดเห็น (บท
บรรณาธิการ, คอลัมน
ประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและให
3
46
158
149
44
2.54 .863 ไมคอ ย
ความเปนธรรมแกทุก
(0.8)
(11.5) (39.5) (37.2)
(11.0)
เห็นดวย
ฝายตอการเสนอขาว
5
55
125
148
67
3.51 .816 คอนขาง
การเสนอขาวการเมือง
(1.2)
(13.8) (31.2) (37.0)
(16.8)
เห็นดวย
มักอยูภ ายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
Mean S.D. ระดับ
ทัศนคติตอการนําเสนอ
ไม
ไมคอย
ไม คอนขาง เห็นดวย
ความ
ขาวการเมืองบน
เห็นดวย เห็นดวย แนใจ เห็นดวย อยางยิ่ง
คิดเห็น
หนังสือพิมพออนไลน
อยางยิ่ง
5
55
125
148
67
2.46 .967 ไมคอ ย
การนําเสนอขาวความ
(1.2)
(13.8) (31.2) (37.0)
(16.8)
เห็นดวย
ขัดแยงทางการเมือง
ดวยถอยคําภาษาที่
เหมาะสมในการพาด
หัวขาว
71
166
120
37
6
3.65 .928 คอนขาง
การใหขอมูลในเชิงลึก
(17.8)
(41.5) (30.0) (9.2)
(1.5)
เห็นดวย
ไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการเมือง
ใหกบั ประชาชนทุก
ระดับ
4
42
118
179
57
2.39 .892 ไมคอ ย
การเสนอขาวการเมือง
(1.0)
(10.5) (29.5) (44.80) (14.2)
เห็นดวย
ที่ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใช
ปกปองอํานาจบางกลุม
ในสังคม
4
33
122
199
42
2.40 .822 ไมคอ ย
การเสนอขาวการเมือง
(1.0)
(8.2) (30.5) (49.8)
(10.5)
เห็นดวย
ในประเด็นเกี่ยวกับ
รัฐบาลและประเด็น
เกี่ยวกับฝายคานและ
นักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม
9
74
133
137
47
2.65 .984
ไม
ขาวการเมืองของ
(2.2)
(18.5) (33.2) (34.2)
(11.8)
แนใจ
หนังสือพิมพออนไลน
ไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคน
หลายกลุม ในสังคม
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
Mean S.D. ระดับ
ทัศนคติตอการนําเสนอ
ไม
ไมคอย
ไม คอนขาง เห็นดวย
ความ
ขาวการเมืองบน
เห็นดวย เห็นดวย แนใจ เห็นดวย อยางยิ่ง
คิดเห็น
หนังสือพิมพออนไลน
อยางยิ่ง
การเสนอขาวที่ทํา
45
165
146
44
2.53 .834 ไมคอ ย
หนาที่ตรวจสอบ
(11.2) (41.2) (36.5)
(11.0)
เห็นดวย
รัฐบาล
11
52
105
159
73
2.42 1.018 ไมคอ ย
การเสนอขาวการเมือง
(2.8)
(13.0) (26.2) (39.8)
(18.2)
เห็นดวย
ที่แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึก
เบื่อหนายกับการเมือง
89
156
105
39
11
3.68 1.012 คอนขาง
ขาวการเมืองที่เสนอ
(22.2)
(39.0) (26.2) (9.8)
(2.8)
เห็นดวย
เนือ้ หาความขัดแยง
โดยไมทําใหเกิด
ความรูส กึ วาคนในชาติ
กําลังขาดความสามัคคี
8
32
106
164
90
2.26 .962 ไมคอ ย
การเปดโอกาสให
(2.0)
(8.0) (26.5) (41.0)
(22.5)
เห็นดวย
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง
อยางกวางขวาง
รวม
2.97 .215 ไมแนใจ

หมายเหตุ: ในการคํานวณคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมีการกลับคาคะแนนขอความที่มีความหมาย
เชิงลบเปนบวกในขอความขอ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 และ 15
จากตารางที่ 4.5 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางไมแนใจตอการเสนอขาวการเมือง บน
หนังสือพิมพออนไลนในปจจุบัน คาเฉลี่ยอยูที่ 2.97 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยาง
คอนขางเห็นดวยกับการเสนอขาวการเมือง บนหนังสือพิมพออนไลนมากกวาสื่ออื่น, การเสนอขาว
การเมืองวามีความถูกตอง, การไมไดอยูภายใตแรงกดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรม
ของนักการเมือง และรูสึกไมแนใจกับความเปนกลางในการนําเสนอบทความแสดงความคิดเห็น
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(บทบรรณาธิการ คอลัมนประจํา บทความพิเศษ) กลุมตัวอยางคอนขางเห็นดวยวาการเสนอขาว
การเมืองของหนังสือพิมพออนไลนอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ, การใหขอมูลความรูในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, ขาวการเมืองที่มีการนําเสนอเนื้อหาความขัดแยงทําให
เกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี และกลุมตัวอยางไมแนใจวาขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลาย ๆ กลุมในสังคม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.62, 3.53, 3.59, 3.34, 3.51, 3.65, 3.68 และ 2.65 ตามลําดับ ในขณะที่ผูอานหนังสือพิมพ
ออนไลนไมคอยเห็นดวยกับประเด็นการครอบคลุมและความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว
การเมือง, การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําที่ยั่วยุรุนแรง, การเสนอขาว
การเมืองที่ปกปองผลประโยชนของกลุมอํานาจบางกลุม, การเสนอขาวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับ
รัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนที่เหมาะสม, การเสนอขาวที่ทํา
หนาที่ในการตรวจสอบรัฐบาล, การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึก
เบื่อหนายกับการเมืองไทย, การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.54, 2.46, 2.39, 2.40, 2.53, 2.42, 2.26 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพออนไลนในการนําเสนอขาวการเมืองอยางเปน
กลาง
การนําเสนอขาวการเมืองอยางเปนกลาง จํานวน (คน) รอยละ
เปนกลาง
ไมเปนกลาง
ไมแนใจ
รวม

113
154
133
400

28.25
38.50
33.25
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การนําเสนอขาวการเมือง บน
หนังสือพิมพออนไลนมีความไมเปนกลาง คิดเปนรอยละ 38.50 รองลงมาคือ ไมแนใจ คิดเปนรอย
ละ 33.25 และกลุมตัวอยางที่คิดวาการนําเสนอขาวการเมือง บนหนังสือพิมพออนไลนมีความเปน
กลาง คิดเปนรอยละ 28.25
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ตารางที่ 4.7 ปจจัยที่ทําใหการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมเปนกลางมากที่สุด
ปจจัยที่ทําใหการเสนอขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมเปนกลางมากที่สุด
ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพ
/นายทุน
ทัศนคติของกองบรรณาธิการ/ผูสื่อขาว
ความไมเปนอิสระจากรัฐ
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน) รอยละ
132
85
58
12
287

46.00
29.60
20.20
4.20
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยที่ทําใหการเสนอขาวการเมือง บน
หนังสือพิมพออนไลนไมมีความเปนกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพหรือ
นายทุน คิดเปนรอยละ 46.00 ปจจัยถัดมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูสื่อขาว , ความไม
เปนอิสระจากรัฐ และจากสาเหตุอน่ื ๆ คิดเปนรอยละ 29.60, 20.20 และ 4.20 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงขอมูลที่ทําการปรับปรุงเพื่อใหกลุมตัวอยางมีจํานวนไมนอยกวา 30 คน เพื่อ
ทําใหการทดสอบสมมติฐานมีความนาเชื่อถือ
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน)
อายุ
15-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
มากกวา 55 ป
รวม
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 บาทหรือต่ํากวา
10,001–20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
มากกวา
30,000 บาท
รวม
อาชีพ
ขาราชการ
/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
/อาชีพอิสระ/อื่นๆ
นักเรียน
/นักศึกษา
รวม

รอยละ
101
118
86
95
400

25.25
29.50
21.50
23.75
100.00

57
77
223
43
400

14.25
19.25
55.75
10.75
100.00

98
125
83
94
400

24.50
31.25
20.75
23.50
100.00

127
114
104
55
400

31.75
28.50
26.00
13.75
100.00
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.4.1 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีทัศนคติของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
4.4.1.1 สมมติฐานที่ 1.1 กลุมตัวอยางผูชายและผูหญิงมีทัศนคติ ตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
H 0 : กลุมตัวอยางผูชายและผูหญิงมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
H 1 : กลุมตัวอยางผูชายและผูหญิงมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
ตารางที่ 4.9 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางผูชายและผูหญิงกับทัศนคติของผูบริโภคตอ
การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
การเสนอขาวการเมืองมากกวาสือ่ อืน่ ๆ
การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง
การไมไดอยูภายใตแรงกดดันในการตรวจสอบ
รัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง
ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดง
ความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ, คอลัมนประจํา,
บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
ตอการเสนอขาว
การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ
การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวย
ถอยคําภาษาทีเ่ หมาะสมในการพาดหัวขาว

เพศ

ชาย
หญิง
(n = 193) (n = 207)

t

Sig. (2-tailed)

3.66
3.54
3.59

3.59
3.51
3.60

0.768
0.354
-0.097

0.443
0.723
0.923

3.30

3.38

-0.930

0.353

2.48

2.59

-1.245

0.214

3.53

3.48

0.555

0.579

2.44

2.47

-0.341

0.733
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับ
ประชาชนทุกระดับ
การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมใน
สังคม
การเสนอขาวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับ
รัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและ
นักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม
ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมี
สวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล
การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง
ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไม
ทําใหเกิดความรูส กึ วาคนในชาติกาํ ลังขาดความ
สามัคคี
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน

เพศ

ชาย
หญิง
(n = 193) (n = 207)

t

Sig. (2-tailed)

3.67

3.62

0.542

0.588

2.32

2.46

-1.659

0.098

2.37

2.42

-0.633

0.527

2.64

2.67

-0.299

0.765

2.45
2.42

2.60
2.42

-1.781
0.045

0.076
0.964

3.70

3.67

0.324

0.746

2.15

2.36

-2.215

0.067

44.26

44.84

-1.826

0.069

หมายเหตุ: มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 4.9 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่เปนผูชายและผูหญิงกับทัศนคติที่มี
ตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ T-test โดยวิธี
Independent Sample T-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา Sig. (2-tailed) โดยรวมมีคา

56
มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H 0 แสดงวา กลุมตัวอยางผูชายและ
ผูหญิงมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
4.4.1.2 สมมติฐานที่ 1.2 กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
H 0 : กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันจะ มีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
H 1 : กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันจะ มีทัศนคติตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
ตารางที่ 4.10 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันจะมีทัศนคติตอ การนําเสนอ
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน

ทัศนคติของผูบริโภคตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

(1)
15-25 ป

(n=101)
การเสนอขาวการเมืองมากกวา 3.77
สื่ออื่นๆ
การเสนอขาวการเมืองที่มี
ความถูกตอง
การไมไดอยูภายใตแรงกดดัน
ในการตรวจสอบรัฐบาลและ
พฤติกรรมของนักการเมือง
ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น
(บทบรรณาธิการ, คอลัมน
ประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและใหความ
เปนธรรมแกทุกฝายตอการ
เสนอขาว

อายุ

F

(2)
(3)
(4)
26-35 ป 36-45 ป มากกวา
(n=86) 45 ป
(n=118)
(n=95)
3.81
3.37
3.46 6.081

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตางกัน

0.000

3.58

3.58

3.41

3.52

0.766

0.514

(1,3)
(2,3)
(2,4)
-

3.77

3.49

3.53

3.59

2.165

0.092

-

3.36

3.47

3.21

3.27

1.658 0.176

-

3.42

3.45

3.47

3.53

0.279 0.840

-
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)

ทัศนคติของผูบริโภคตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน
การเสนอขาวการเมืองมักอยู
ภายใตกรอบจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ
การนําเสนอขาวความขัดแยง
ทางการเมืองดวยถอยคําภาษา
ทีเ่ หมาะสมในการพาดหัวขาว
การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกบั ประชาชนทุก
ระดับ
การเสนอขาวการเมืองที่
ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุม ในสังคม
การเสนอขาวการเมืองใน
ประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและ
ประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและ
นักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม
ขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ออนไลนไมมีสวนทําใหเกิด
การเผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่
ตรวจสอบรัฐบาล

อายุ

(1)
(2)
(3)
(4)
15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป มากกวา
45 ป
(n=101) (n=118) (n=86) (n=95)
3.48
3.46
3.63
3.48

F

Sig.

0.846

0.469

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน
-

3.80

3.55

3.36

3.42

4.030

0.008

(1,3)

3.74

3.76

3.42

3.61

2.794

0.040

-

3.72

3.69

3.45

3.53

2.003

0.113

-

3.78

3.47

3.45

3.72

4.202

0.006

-

3.43

3.64

3.13

3.09

7.661

0.000

(2,3)
(2,4)

3.58

3.51

3.42

3.36

1.398

0.243

-
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)

ทัศนคติของผูบริโภคตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

อายุ

(1)
(2)
(3)
(4)
15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป มากกวา
(n=86) 45 ป
(n=101) (n=118)
(n=95)
การเสนอขาวการเมืองที่แสดง 3.76
3.57
3.30
3.64
ความขัดแยงทีเ่ หมาะสมทําให
ไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง
3.88
3.60
3.67
3.58
ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหา
ความขัดแยงโดยไมทําใหเกิด
ความรูสึกวาคนในชาติกําลัง
ขาดความสามัคคี
การเปดโอกาสใหประชาชน
3.90
3.92
3.59
3.48
แสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอยางกวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการ
54.98
53.96
51.42
52.28
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

F

Sig.

3.395 0.018

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน
(1,4)

1.894 0.130

-

5.328 0.001

(1,4)
(2,4)

4.845 0.003

(1,3)

หมายเหตุ: มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 4.10 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันกับทัศนคติที่มีตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา Sig. ของประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวา
สื่ออื่นๆ, การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําเหมาะสมในการพาดหัวขาว, การให
ขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุก
ระดับ , การเสนอขาวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและ
นักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม , ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม, การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่เหมาะสมทํา
ใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง, การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยาง
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กวางขวาง เทากับ 0.000, 0.008, 0.040, 0.006, 0.000, 0.018 และ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H 0 และยอมรับสมมติฐาน H 1 แสดงวากลุมตัวอยาง
ที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอ
ขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําเหมาะสมใน
การพาดหัวขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ , การเสนอขาวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็น
เกีย่ วกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม , ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมี
สวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม , การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความ
ขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง , การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวางแตกตางกัน นอกนั้นไมพบความแตกตาง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดดวยการเปรียบเทียบคูที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันดวยวิธี LSD พบวา ประเด็นการเสนอ
ขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวาผูอานที่มีอายุ
ระหวาง 36-45 ป และผูอานที่มีอายุระหวาง 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวาผูอานที่มีอายุระหวาง 3645 ป และผูอานที่มีอายุมากกวา 45 ป, ประเด็น การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวากลุม
ตัวอยางที่อายุ 36-45 ป, ประเด็น การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําภาษาที่
เหมาะสมในการพาดหัวขาว กลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
36-45 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป, ประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยง
ที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป และประเด็น การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวาง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
15-25 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป
4.4.1.3 สมมติฐานที่ 1.3 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติตอ การ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
H 0 : กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
H 1 : กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.11 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติตอ การ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
การศึกษา
F
Sig.
(1)
(2)
(3)
(4)
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญา สูงกวา
การนําเสนอขาวการเมือง
ตอนตน ตอนปลาย/ ตรี ปริญญา
บนหนังสือพิมพออนไลน
หรือต่ํากวา ปวช./ปวส.
ตรี
(n=57) (n=77) (n=223) (n=43)
การเสนอขาวการเมือง
3.89
3.90
3.47
3.58 6.762 0.000
มากกวาสื่ออื่นๆ
การเสนอขาวการเมืองที่มี
3.86
3.73
3.33
3.77 9.050 0.000
ความถูกตอง
การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบ
รัฐบาลและพฤติกรรมของ
นักการเมือง
ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น
(บทบรรณาธิการ, คอลัมน
ประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและใหความ
เปนธรรมแกทุกฝายตอการ
เสนอขาว
การเสนอขาวการเมืองมัก
อยูภ ายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพนักหนังสือพิมพ
การนําเสนอขาวความ
ขัดแยงทางการเมืองดวย
ถอยคําภาษาทีเ่ หมาะสมใน
การพาดหัวขาว

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน
(1,3)
(2,3)
(1,3)
(2,3)
(3,4)
-

3.58

3.62

3.56

3.74

0.585 0.625

3.56

3.58

3.20

3.30

5.263 0.001

(1,3)
(2,3)

3.51

3.31

3.41

3.93

5.471 0.001

(2,4)
(3,4)

3.61

3.61

3.40

3.70

2.747 0.043

-

3.72

3.34

3.61

3.35

2.709 0.045

-
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)
การศึกษา
F
(1)
(2)
(3)
(4)
ทัศนคติของผูบริโภคตอการ
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญา สูงกวา
นําเสนอขาวการเมืองบน
ตอนตน ตอนปลาย/ ตรี ปริญญา
หนังสือพิมพออนไลน
หรือต่ํากวา ปวช./ปวส.
ตรี
(n=57)
(n=77) (n=223) (n=43)
3.93
3.81
3.54
3.53 3.739
การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกบั ประชาชนทุก
ระดับ
การเสนอขาวการเมืองที่
3.63
3.74
3.55
3.65 0.958
ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุม ในสังคม
3.74
3.56
3.60
3.56 0.624
การเสนอขาวการเมืองใน
ประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและ
ประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและ
นักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม
3.51
3.77
3.17
3.28 7.897
ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมี
สวนทําใหเกิดการเผชิญหนา
กันของคนหลายกลุม ใน
สังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่
3.58
3.47
3.39
3.74 2.506
ตรวจสอบรัฐบาล
การเสนอขาวการเมืองที่
3.63
3.64
3.52
3.70 0.573
แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อ
หนายกับการเมือง

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.011

(1,3)

0.413

-

0.600

-

0.000

(2,3)

0.059

-

0.633

-
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)
การศึกษา
F
(1)
(2)
(3)
(4)
ทัศนคติของผูบริโภคตอการ
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญา สูงกวา
นําเสนอขาวการเมืองบน
ตอนตน ตอนปลาย/ ตรี ปริญญา
หนังสือพิมพออนไลน
หรือต่ํากวา ปวช./ปวส.
ตรี
(n=57) (n=77) (n=223) (n=43)
ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหา
3.77
3.82
3.60
3.77 1.251
ความขัดแยงโดยไมทําใหเกิด
ความรูสึกวาคนในชาติกําลัง
ขาดความสามัคคี
การเปดโอกาสใหประชาชน
3.98
3.87
3.67
3.56 2.637
แสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอยางกวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการ
55.51
54.75
52.02 54.16 5.533
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.291

-

0.051

-

0.001

(1,3)
(2,3)

หมายเหตุ: มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 4.11 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มี การศึกษาตางกันกับทัศนคติที่มีตอ
การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test โดยวิธี OneWay ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา Sig. ของประเด็น การเสนอขาวการเมือง
มากกวาสื่ออื่นๆ , การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง , ความเปนกลางในการเสนอบทความ
แสดงความคิดเห็น, การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว , การใหขอมูล
ในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ
และขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุม
ในสังคม มีคาเทากับ 0.000, 0.000, 0.001, 0.001, 0.011 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่ง มีคานอยกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H 0 และยอมรับสมมติฐาน H 1 แสดงวากลุม
ตัวอยางที่มี การศึกษา ตางกันมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ใน
ประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ , การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง , ความเปน
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กลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น , การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอ
การเสนอขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง
ใหกับประชาชนทุกระดับ และ ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุม ที่ แตกตางกัน นอกนั้นไมพบความแตกตาง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดดวยการเปรียบเทียบคูที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันดวยวิธี LSD พบวา กลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวาจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในประเด็น การเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มี
ความถูกตอง , ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น และการใหขอมูลในเชิงลึก
ไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ
, กลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช./ปวส. จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาว
การเมืองที่มีความถูกตอง และ ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม , กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาปริญญาตรีจะเห็นดวยมากกวา
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีในประเด็น การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง และ
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. และ ปวส. และปริญญาตรีในประเด็น การครอบคลุม
และใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว
4.4.1.4 สมมติฐานที่ 1.4 กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันจะมีทัศนคติ ตอ
การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
H 0 : กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันจะ
มีทัศนคติตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
H 1 : กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันจะ
มีทัศนคติตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันจะมีทัศนคติ
ตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F
Sig. คูที่มี
คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)
เฉลี่ย
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอ 10,000 10,001- 20,001- มากกวา
แตกตาง
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน บาท/ 20,000 30,000 30,000
กัน
ต่ํากวา บาท บาท บาท
(n=98) (n=125) (n=83) (n=94)
การเสนอขาวการเมืองมากกวาสือ่ อืน่ ๆ 3.98 3.66 3.64 3.19 13.811 0.000 (1,2)
(1,4)
(2,4)
(3,4)
การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง 3.71 3.57 3.45 3.35 2.962 0.032 (1,4)
การไมไดอยูภายใตแรงกดดันในการ
3.67 3.64 3.48 3.55 0.940 0.421
ตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของ
นักการเมือง
3.65 3.34 3.13 3.19 6.937 0.000 (1,3)
ความเปนกลางในการเสนอบทความ
(1,4)
แสดงความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ,
คอลัมนประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและใหความเปนธรรม
3.57 3.23 3.58 3.55 4.445 0.004 (1,2)
แกทกุ ฝายตอการเสนอขาว
(2,3)
3.57 3.50 3.31 3.62 2.361 0.071
การเสนอขาวการเมืองมักอยูภ ายใต
กรอบจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพนักหนังสือพิมพ
การนําเสนอขาวความขัดแยงทาง
3.60 3.69 3.39 3.43 2.275 0.079
การเมืองดวยถอยคําภาษาที่เหมาะสม
ในการพาดหัวขาว
การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและ 3.98 3.63 3.49 3.46 6.533 0.000 (1,2)
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
(1,3)
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ
(1,4)
การเสนอขาวการเมืองที่ปกปอง
3.83 3.66 3.39 3.50 4.417 0.005 (1,3)
ผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุม ในสังคม
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F
(1)
(2)
(3)
(4)
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอ 10,000 10,001- 20,001- มากกวา
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน บาท/ 20,000 30,000 30,000
ต่ํากวา บาท บาท บาท
(n=98) (n=125) (n=83) (n=94)
การเสนอขาวการเมืองในประเด็น
3.80 3.51 3.55 3.57 2.471
เกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับ
ฝายคานและนักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม
3.79 3.34 3.20 3.02 11.308
ขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุม ใน
สังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
3.70 3.40 3.41 3.38 3.410
รัฐบาล
การเสนอขาวการเมืองทีแ่ สดงความ
3.62 3.63 3.70 3.35 2.144
ขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อ
หนายกับการเมือง
ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหาความ
3.84 3.80 3.51 3.52 3.001
ขัดแยงโดยไมทําใหเกิดความรูสึกวา
คนในชาติกาํ ลังขาดความสามัคคี
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
3.93 3.70 3.88 3.48 4.346
ความคิดเห็นทางการเมืองอยาง
กวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการนําเสนอ
56.24 53.30 52.11 51.17 9.455
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน

หมายเหตุ: มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.061

-

0.000

(1,2)
(1,3)
(1,4)

0.018

-

0.094

-

0.030

-

0.005

(1,4)

0.000

(1,2)
(1,3)
(1,4)
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จากตารางที่ 4.12 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันกับ
ทัศนคติที่มีตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test
โดยวิธี One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาคา Sig. ของประเด็น การเสนอขาว
การเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ , การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง , ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น, การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว , การ
ใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชน
ทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมใน
สังคม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคมและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวาง มีคา
เทากับ 0.000, 0.032, 0.000, 0.004, 0.000, 0.005, 0.000 และ 0.005 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H 0 และยอมรับสมมติฐาน H 1 แสดงวากลุม
ตัวอยางที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง
, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น , การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแก
ทุกฝายตอการเสนอขาว , การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่
ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม , ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิด
การเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวางที่แตกตางกัน นอกนั้นไมพบความแตกตาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ดวยการเปรียบเทียบคูที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันดวยวิธี LSD พบวา ในประเด็น การเสนอขาว
การเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็นดวย
มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทและกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมากกวา 30,000 บาท, กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท จะเห็น
ดวยนอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ใน
ประเด็น การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาท
หรือต่ํากวา จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
30,000 บาท ใน
ประเด็น ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000
บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท ในประเด็น การครอบคลุมและ
ใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000

67
บาท จะเห็นดวยนอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา และ 20,00130,000 บาท ในประเด็น การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุมในสังคม กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็นดวย
มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่มีรายได
เฉลีย่ ตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000
บาท ในประเด็น การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ , ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม และ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวาง
4.4.1.5 สมมติฐานที่ 1.5 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติ ตอการนําเสนอ
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
H 0 : กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน
H 1 : กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
ตารางที่ 4.13 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติตอ การเสนอ
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกัน
อาชีพ

ทัศนคติของผูบริโภคตอ
การนําเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลน
การเสนอขาวการเมือง
มากกวาสื่ออื่นๆ

การเสนอขาวการเมืองที่มี

F

Sig.

(1)
(2)
(3)
(4)
ขาราชการ/ พนักงาน ธุรกิจสวนตัว/ นักเรียน/
พนักงาน บริษัท
อาชีพ
นักศึกษา
รัฐวิสาหกิจ เอกชน อิสระ/อืน่ ๆ
(n=127) (n=114) (n=104) (n=55)
3.62
3.19
3.86
4.07 17.828 0.000

3.64

3.05

3.79

3.76

17.244 0.000

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน
(1,2)
(1,4)
(2,3)
(2,4)
(1,2)
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
อาชีพ

(1)
(2)
(3)
(4)
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
ขาราชการ/ พนักงาน ธุรกิจสวนตัว/ นักเรียน/
การนําเสนอขาวการเมือง
พนักงาน บริษัท
อาชีพ
นักศึกษา
บนหนังสือพิมพออนไลน
รัฐวิสาหกิจ เอกชน อิสระ/อืน่ ๆ
(n=127) (n=114) (n=104) (n=55)
ความถูกตอง
การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบ
รัฐบาลและพฤติกรรมของ
นักการเมือง
ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น
(บทบรรณาธิการ, คอลัมน
ประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและใหความ
เปนธรรมแกทุกฝายตอการ
เสนอขาว
การเสนอขาวการเมืองมัก
อยูภ ายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพนักหนังสือพิมพ
การนําเสนอขาวความ
ขัดแยงทางการเมืองดวย
ถอยคําภาษาทีเ่ หมาะสมใน
การพาดหัวขาว
การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกบั ประชาชน
ทุกระดับ

F

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน
(2,3)
(2,4)

3.61

3.54

3.59

3.69

0.372

0.773

-

3.31

3.00

3.49

3.82

13.449 0.000

3.54

3.34

3.47

3.53

1.149

0.329

(1,2)
(1,4)
(2,3)
(2,4)
-

3.50

3.31

3.70

3.55

4.406

0.005

(2,3)

3.51

3.48

3.49

3.84

1.997

0.114

-

3.70

3.25

3.75

4.16

14.756 0.000

(1,2)
(1,4)
(2,3)
(2,4)
(4,3)
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)

(1)
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
ขาราชการ/
การนําเสนอขาวการเมือง
พนักงาน
บนหนังสือพิมพออนไลน
รัฐวิสาหกิจ
(n=127)
การเสนอขาวการเมืองที่
3.61
ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุม ในสังคม
3.54
การเสนอขาวการเมืองใน
ประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและ
ประเด็นเกี่ยวกับฝายคาน
และนักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม
3.50
ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมี
สวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่
3.57
ตรวจสอบรัฐบาล
3.44
การเสนอขาวการเมืองที่
แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อ
หนายกับการเมือง
ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหา
3.50
ความขัดแยงโดยไมทาํ ให
เกิดความรูส กึ วาคนในชาติ
กําลังขาดความสามัคคี

อาชีพ

F

(2)
(3)
(4)
พนักงาน ธุรกิจสวนตัว/ นักเรียน/
บริษัท
อาชีพ
นักศึกษา
เอกชน อิสระ/อืน่ ๆ
(n=114) (n=104) (n=55)
3.29
3.81
3.87 8.675

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.000

(1,2)
(2,3)
(2,4)

0.012

-

3.46

3.76

3.78

3.698

2.74

3.59

3.82

25.906 0.000

(1,2)
(2,3)
(2,4)

3.21

3.46

3.80

7.572

0.000

3.48

3.75

3.76

2.736

0.043

(1,2)
(2,4)
-

3.55

3.83

4.09

5.840

0.001

(1,4)
(2,4)
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
อาชีพ

(1)
(2)
(3)
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
ขาราชการ/ พนักงาน ธุรกิจสวนตัว/
การนําเสนอขาวการเมือง
พนักงาน บริษัท
อาชีพ
บนหนังสือพิมพออนไลน
รัฐวิสาหกิจ เอกชน อิสระ/อืน่ ๆ
(n=127) (n=114) (n=104)
การเปดโอกาสให
3.69
3.60
3.82
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองอยาง
กวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการ
53.28
49.49
55.14
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

F

Sig.

(n=55)
4.02

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

2.780

0.041

-

57.56

22.242 0.000

(4)
นักเรียน/
นักศึกษา

(1,2)
(1,4)
(2,3)
(2,4)

หมายเหตุ: ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 4.13 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ ตางกันกับทัศนคติที่มีตอการ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา Sig. ของประเด็น การเสนอขาวการเมืองมากกวา
สื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง , ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความ
คิดเห็น , การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ , การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ , การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใช
ปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม , ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม , การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล และ ขาว
การเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําใหเกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี
เทากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.005, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H 0 และยอมรับสมมติฐาน H 1 แสดงวา กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ใน
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ประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ , การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง , ความเปน
กลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น
, การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ , การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ , การเสนอขาวการเมืองที่
ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม
, ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม , การเสนอ
ขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล และ ขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําใหเกิด
ความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคีแตกตางกัน นอกนั้นไมพบความแตกตาง เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดดวยการเปรียบเทียบคูที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันดวยวิธี LSD พบวา ในประเด็น การ
เสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น ,การให
ขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุก
ระดับ ,การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมใน
สังคม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษาและทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ และ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษทั เอกชน สวนในประเด็น การ
เสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง กลุมตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ และนักเรียน/
นักศึกษาและขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษทั เอกชน ใน
ประเด็น การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ กลุมตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/อืน่ ๆ จะเห็นดวยมากกวาพนักงาน
บริษัทเอกชน การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษาและ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษทั เอกชน และในประเด็น ขาว
การเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําใหเกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี
กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน จะเห็นดวยมากกวาขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.4.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
H 0 : พฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
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H 1 : พฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
ตารางที่ 4.14 ความแตกตางระหวางพฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนกับ
ทัศนคติของผูบริโภคตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
ความถี่ในการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
การนําเสนอขาวการเมือง
(1)
(2)
(3)
(4)
บนหนังสือพิมพ
ทุกครั้งที่มี อานเฉพาะ อานเฉพาะ อานเฉพาะ
ออนไลน
การลงขาว ขาวทีส่ นใจ ขาวใหญ ขาวยอย
(n=63) (n=252)
(n=50)
(n=35)
การเสนอขาวการเมือง
3.95
3.52
3.60
3.83
มากกวาสื่ออื่นๆ
การเสนอขาวการเมืองที่
3.54
3.47
3.58
3.86
มีความถูกตอง
3.38
3.58
3.88
3.71
การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบ
รัฐบาลและพฤติกรรม
ของนักการเมือง
3.33
3.27
3.56
3.54
ความเปนกลางในการ
เสนอบทความแสดง
ความคิดเห็น (บท
บรรณาธิการ, คอลัมน
ประจํา, บทความพิเศษ)
การครอบคลุมและให
3.49
3.45
3.58
3.34
ความเปนธรรมแกทุก
ฝายตอการเสนอขาว
3.51
3.43
3.58
3.94
การเสนอขาวการเมือง
มักอยูภ ายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ

F

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

4.833

0.003

(1,2)

2.002

0.113

-

3.471

0.016

(1,3)

2.306

0.076

-

0.578

0.630

-

4.338

0.005

(2,4)
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
ความถี่ในการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
F
ออนไลน
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
(1)
(2)
(3)
(4)
การนําเสนอขาวการเมือง
ทุกครั้งที่มี อานเฉพาะ อานเฉพาะ อานเฉพาะ
บนหนังสือพิมพออนไลน
การลงขาว ขาวทีส่ นใจ ขาวใหญ ขาวยอย
(n=63) (n=252)
(n=50) (n=35)
การนําเสนอขาวความ
3.24
3.62
3.44
3.71
3.159
ขัดแยงทางการเมืองดวย
ถอยคําภาษาทีเ่ หมาะสมใน
การพาดหัวขาว
3.92
3.54
3.66
3.89
3.721
การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการ
มีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกบั ประชาชน
ทุกระดับ
3.57
3.61
3.60
3.69
0.124
การเสนอขาวการเมืองที่
ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปอง
อํานาจบางกลุม ในสังคม
3.57
3.65
3.36
3.66
1.883
การเสนอขาวการเมืองใน
ประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาล
และประเด็นเกี่ยวกับฝาย
คานและนักวิชาการใน
สัดสวนเหมาะสม
3.56
3.29
3.22
3.60
2.339
ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไม
มีสวนทําใหเกิดการ
เผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม
การเสนอขาวที่ทําหนาที่
3.51
3.42
3.50
3.74
1.613
ตรวจสอบรัฐบาล

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.025

-

0.012

(1,2)

0.946

-

0.132

-

0.073

-

0.186

-
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
ความถี่ในการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
F
ออนไลน
ทัศนคติของผูบริโภคตอ
(1)
(2)
(3)
(4)
การนําเสนอขาวการเมือง
ทุกครั้งที่มี อานเฉพาะ อานเฉพาะ อานเฉพาะ
บนหนังสือพิมพออนไลน
การลงขาว ขาวทีส่ นใจ ขาวใหญ ขาวยอย
(n=63) (n=252)
(n=50) (n=35)
การเสนอขาวการเมืองที่
3.35
3.62
3.44
3.89
2.600
แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึก
เบื่อหนายกับการเมือง
3.65
3.75
3.44
3.60
1.433
ขาวการเมืองที่เสนอ
เนือ้ หาความขัดแยงโดยไม
ทําใหเกิดความรูสึกวาคน
ในชาติกาํ ลังขาดความ
สามัคคี
3.76
3.74
3.56
3.97
1.274
การเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองอยาง
กวางขวาง
ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการ 53.33
52.94
53.00
55.97
1.844
นําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน

Sig.

คูที่มี
คะแนน
เฉลี่ย
แตกตาง
กัน

0.052

-

0.233

-

0.283

-

0.139

-

หมายเหตุ: ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 4.14 ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการอาน ขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลนตางกันกับทัศนคติที่มีตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบวา คา Sig. ของประเด็น การเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ , การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง , การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใต
กรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ และการใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวน
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และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ มีคาเทากับ 0.003,
0.016, 0.005 และ 0.012 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
H 0 และยอมรับสมมติฐาน H 1 แสดงวา กลุมตัวอยางที่มี พฤติกรรมการอาน ขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน แตกตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนแตกตางกันในประเด็น การเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ , การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง , การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใต
กรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ และการใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวน
และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ แตกตางกัน นอกนัน้ ไม
พบความแตกตาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดดวยการเปรียบเทียบคูที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันดวย
วิธี LSD พบวา ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่อานทุกครั้งที่มีการ
ลงขาวจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวที่สนใจ, ในประเด็น การไมไดอยูภายใตแรง
กดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง กลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวใหญ
จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานทุกครั้งที่มีการลงขาว, ในประเด็น การเสนอขาวการเมืองมัก
อยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ กลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาว
ยอยจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวที่สนใจ และในประเด็นการใหขอมูลในเชิงลึก
ไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ
กลุม
ตัวอยางที่อานทุกครั้งที่มีการลงขาวจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวที่สนใจ

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองและทัศนคติของผูบริโภคกับความเปนกลาง
ของหนังสือพิมพออนไลน” ไดกาํ หนดวัตถุประสงคในการศึกษาไว 3 ประการคือ เพื่อศึกษาการ
รับรูขาวสารทางการเมืองของผูบริโภค เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคขาวสารทางการเมืองผาน
หนังสือพิมพออนไลน และศึกษาความเปนกลางของหนังสือพิมพออนไลนที่นําเสนอขาวการเมือง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยมีรูปแบบ
การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) ที่ประกอบดวยคําถาม
ปลายเปด ( Close-Ended Question) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหผูตอบกรอก
แบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณลักษณะประชากรสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ จํานวน 400 คน โดยในงานศึกษานี้ไดอางอิงการเก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวามี
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้นเปนจํานวน 5,686,252 คน ซึ่งอาศัยอยูใน
เขตพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 50 เขต และคํานวณหาจํานวนของกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro
Yamane ไดกลุมตัวอยาง 400 คน ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 การสุม
ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามพื้นที่เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ขั้นที่ 2 ใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะของประชากรของการศึกษา
คือ กลุมตัวอยางที่อานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บ
ขอมูลรวม 400 คน ขั้นที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อใหได
ขนาดตัวอยางตามขั้นตอนที่ 2 และใชวิธีการ Interviewing-scheduled Questionnaire หรือ Face to
Face Interview โดยทําการเก็บขอมูลตามสถานที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา
หางสรรพสินคา บริษัท ยานชุมชนตางๆ เปนตน
เพื่อใหมีการกระจายกลุมตัวอยางมากที่สุด
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จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางนั้นๆ ตอบแบบสอบถามเอง โดยเนนกลุมตัวอยางที่มี
ความเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถาม เพื่อที่จะทําใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือมากที่สุด

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ลักษณะประชากรทั่วไป
กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิงมากกวา เพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน
5.1.2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน
หนังสือพิมพออนไลนที่กลุมตัวอยางอานขาวการเมืองมากที่สุด คือ ไทยรัฐ รองลงมาคือ
ขาวสด สวนใหญกลุมตัวอยางจะอานเปนระยะเวลา 1-2 ป โดยในหนึ่งสัปดาหกลุมตัวอยางอาน
หนังสือพิมพออนไลนทุกวัน และกลุมตัวอยางมีวันที่อานหนังสือพิมพออนไลนทุกวัน นอกจากนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครั้งใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง และกลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนเฉพาะขาวที่สนใจ
5.1.3 การสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน
จากผลการศึกษาโดยภาพรวมที่ไดคือ กลุมตัวอยางสวนใหญไมแนใจตอการเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนในปจจุบัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญคอนขางเห็นดวยกับการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนมากกวาสื่ออื่นๆ, การ
เสนอขาวการเมืองวามีความถูกตอง, การไมไดอยูภ ายใตแรงกดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและ
พฤติกรรมของนักการเมือง, การเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนอยูภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ, การใหขอมูลความรูในเชิงลึกไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ และขาวการเมืองที่มีการ
นําเสนอเนื้อหาความขัดแยงทําใหเกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมแนใจวาขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการ
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เผชิญหนากันของคนหลายๆ กลุมในสังคมและรูสึกไมแนใจกับความเปนกลางในการนําเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ คอลัมนประจํา บทความพิเศษ)
ในขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยเห็นดวยกับประเด็นการครอบคลุมและความเปน
ธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาวการเมือง, การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําที่
ยั่วยุรุนแรง, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนของกลุมอํานาจบางกลุม, การเสนอขาว
การเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนที่
เหมาะสม, การเสนอขาวที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบรัฐบาล, การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความ
ขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองไทย และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวาง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนมีความไมเปนกลาง โดยปจจัยที่ทําใหการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไม
มีความเปนกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพหรือนายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติ
ของกองบรรณาธิการหรือผูสื่อขาว
5.1.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
5.1.4.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูชายและผูหญิงที่มีอายุแตกตาง
กัน มีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มี
อายุตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอ
ขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําเหมาะสมใน
การพาดหัวขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็น
เกีย่ วกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมี
สวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม, การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความ
ขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง, การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวางแตกตางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประเด็นการ
เสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวาผูอานที่มีอายุ
ระหวาง 36-45 ป และผูอานที่มีอายุระหวาง 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวาผูอานที่มีอายุระหวาง 3645 ป และผูอานที่มีอายุมากกวา 45 ป, ประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่
เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวากลุม
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ตัวอยางที่อายุ 36-45 ป, ประเด็นการนําเสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําภาษาที่
เหมาะสมในการพาดหัวขาว กลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
36-45 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป, ประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยง
ที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-25 ป จะเห็นดวยมากกวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป และประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวาง กลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-35 ป จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
15-25 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ป กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอ
การนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่อ
อื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความ
คิดเห็น, การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ และขาว
การเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมที่
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือต่ํากวาจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเด็น การเสนอ
ขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น และการใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช./ปวส. จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในประเด็นการ
เสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง และขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม, กลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาปริญญาตรีจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีใน
ประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง และกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะ
เห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. และ
ปวส. และปริญญาตรีในประเด็นการครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว
กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลนในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง
, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น, การครอบคลุมและใหความเปนธรรมแก
ทุกฝายตอการเสนอขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่
ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิด
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การเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคมและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองอยางกวางขวางที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในประเด็นการเสนอ
ขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็น
ดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทและกลุมตัวอยางที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท, กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท จะ
เห็นดวยนอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาท
หรือต่ํากวา จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
30,000 บาท ใน
ประเด็นความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000
บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท
ในประเด็นการครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว กลุมตัวอยางที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จะเห็นดวยนอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 บาทหรือต่ํากวา และ 20,001-30,000 บาท ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่ปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000
บาท นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา จะเห็นดวยมากกวา
กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท ในประเด็นการใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคมและการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวาง กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน
จะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอขาว
การเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอ
บทความแสดงความคิดเห็น, การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพนักหนังสือพิมพ, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่
ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิด
การเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม, การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล และขาว
การเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําใหเกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี
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แตกตางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ,
ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น,การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ,การเสนอขาวการเมืองที่
ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม, ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม กลุมตัวอยาง
ที่เปนนักเรียน/นักศึกษาและทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ และขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษัทเอกชน สวนในประเด็นการเสนอขาวการเมืองที่มีความถูกตอง
กลุมตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ และนักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษัทเอกชน ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมักอยู
ภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ กลุมตัวอยางที่ทําธุรกิจสวนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ จะเห็นดวยมากกวาพนักงานบริษัทเอกชน การเสนอขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
รัฐบาล กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะเห็นดวย
มากกวาพนักงานบริษัทเอกชน และในประเด็นขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําให
เกิดความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคี กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษาและพนักงาน
บริษัทเอกชน จะเห็นดวยมากกวาขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.1.4.2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ ทัศนคติ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรม
การอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมือง
บนหนังสือพิมพออนไลนแตกตางกันในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การไมได
อยูภายใตแรงกดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง, การเสนอขาวการเมือง
มักอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ และการใหขอมูลในเชิงลึก
ไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ กลุมตัวอยางที่
อานทุกครั้งที่มีการลงขาวจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวที่สนใจ, ในประเด็นการ
ไมไดอยูภายใตแรงกดดันในการตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง กลุมตัวอยางที่
อานเฉพาะขาวใหญจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานทุกครั้งที่มีการลงขาว, ในประเด็นการ
เสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ กลุม
ตัวอยางที่อานเฉพาะขาวยอยจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อานเฉพาะขาวที่สนใจ และใน
ประเด็นการใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับ
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ประชาชนทุกระดับ กลุมตัวอยางที่อานทุกครั้งที่มีการลงขาวจะเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางที่อาน
เฉพาะขาวที่สนใจ

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองและทัศนคติของผูบริโภคกับความเปน
กลางของหนังสือพิมพออนไลน” ผูศึกษาไดนํามาประมวลกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สามารถนํามาอภิปรายไดผลดังนี้
ผลการศึกษาจากการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
นําเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน โดยผลการศึกษาในสวนของลักษณะประชากร
ทั่วไปและพฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย สวนใหญมอี ายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท สวนใหญกลุมตัวอยางจะ
เลือกอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนเฉพาะขาวที่สนใจ โดยมักจะอานรายละเอียดของ
ขาวทั้งหมด และกลุมตัวอยางที่อานจะสนใจขาวการเมืองในประเด็นทุจริต คอรัปชั่นนั้น
แสดงใหเห็นวาความแตกตางสวนบุคคลตามปจจัยพื้นฐาน และสภาพแวดลอม มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการอานขาวการเมือง โดยบุคคลยอมตองการขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพออนไลน
ซึ่งเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย และมีการนําเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่น รวมทั้งกลุม
ตัวอยางสามารถติดตามรายละเอียดของขาวการเมืองไดมากกวาสื่ออื่น อาทิ ขาวเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่น เปนตน ขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นความเชื่อเดิมที่วา ขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ออนไลนมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของตนเอง ( Life Style) ตลอดจนเห็นวาขาวการเมืองมี
ผลกระทบตอสวนรวมในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม หรือแมแตประโยชนของตน เปนตน จึง
ทําใหแสดงออกมาผานพฤติกรรมการอานขาวการเมืองในลักษณะดังกลาว
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพออนไลนที่ไดรับความนิยมโดยการจัดอันดับ
5 อันดับที่
ประชาชนนิยมอานมากที่สุด จากการจัดอันดับของบริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเตอรเน็ตไทย
จํากัด ไดแก ขาวสด ไทยรัฐ ผูจัดการ โพสตทูเดย และ เดลินวิ ส ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษา
พฤติกรรมการอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนและการอานขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนพบวา ไทยรัฐ ไดรับความนิยมมากที่สุด
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อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของ Rogers (1986) กลาววาทัศนคติคือดัชนีชี้วาบุคคลนั้น
คิดและรูสึกอยางไรตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณตางๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความ
เชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา
และเปนมิติของการประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่ง ๆ โดยเปนระดับของ
ความมากนอยของความคิดเห็น ความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งหนึ่งโดยกลาวไดวา ทัศนคติ
เปนเครื่องกําหนดควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั่นเอง และจากความหมายดังกลาวขางตน สรุปได
วา ทัศนคติคือ ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีผลตอการตอบสนองตอสิ่งนั้น ซึ่ง
อาจจะสนับสนุนหรือคัดคานก็ได เปนตนวา ประชาชนที่อยูในวัยทํางานที่มีพฤติกรรมเลือกอานขาว
ความขัดแยงการเมืองบอยครั้งอาจมีความคิดเห็นดานลบตอการเสนอขาวการเมือง ขณะที่ประชาชน
ที่มีทัศนคติเดิมคือสนใจตอสถานการณการเมืองอยางมากก็ยอมมีพฤติกรรมอานขาวการเมือง
บอยครั้งกวาผูสนใจอานขาวการเมืองนอยกวา
สังเกตไดวาจากผลการศึกษาในกรณีที่กลุมตัวอยางไมคอยเห็นดวยกับประเด็นการ
ครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว การนําเสนอขาวความขัดแยงทาง
การเมืองดวยถอยคําภาษาที่เหมาะสมในการพาดหัวขาว การเสนอขาวการเมืองที่ปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม การเสนอขาวการเมืองในประเด็น
เกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม การเสนอขาวที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบรัฐบาล การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อ
หนายกับการเมือง และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวาง
ถือเปนทัศนคติของประชาชนที่ไดสะทอนถึงการทําหนาที่ตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมของ
หนังสือพิมพออนไลนในการเสนอขาวการเมืองวา ยังไมสามารถทําหนาที่ในดานความรับผิดชอบ
ทางสังคมไดอยางสมบูรณเพียงพอ เนื่องจากหนังสือพิมพออนไลนถือเปนสื่อที่มีความใกลชิดและ
เชื่อมโยงระหวางการเมืองและประชาชนทั้งโดยตรงและทางออม ประชาชนจึงยอมมีทัศนคติในเชิง
ลบตอการทําหนาที่ในการเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนดวย
โดยเฉพาะผลการศึกษาที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 38.50 มีความเห็นวา การ
นําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนในปจจุบัน ไมเปนกลาง โดยปจจัยที่ทําใหการเสนอ
ขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไมเปนกลางมากที่สุด คือคือ ทัศนคติของเจาของ
หนังสือพิมพหรือนายทุน รอยละ 46.00 ปจจัยถัดมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูสื่อขาว
คิดเปน รอยละ 29.60 และความไมเปนอิสระจากรัฐ รอยละ 20.20
ยอมแสดงใหเห็นถึงทัศนคติในเชิงลบของกลุมตัวอยางในฐานะผูอานหนังสือพิมพ
ออนไลนที่มองเห็นขอบกพรองในการทําหนาที่ในการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
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โดยเฉพาะจุดยืนในดานความเปนกลางในการทําหนาที่เสนอขาวการเมืองที่ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก คือ ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพ นายทุน และทัศนคติของกอง
บรรณาธิการหรือผูสื่อขาว ปจจัยภายนอกคือ อิทธิพลทางการเมืองและการควบคุมโดยรัฐสอดคลอง
กับทฤษฎีความเปนกลางของสื่อมวลชน ของวรพล พรหมิกบุตร (2540) ที่วา ในชวงเวลาที่สังคม
ตกอยูภายใตการควบคุมของการเมืองแบบเผด็จการหรือการครอบงําทางการเมืองแบบอํานาจนิยม
สื่อสารมวลชนมีแนวโนมจะถูกกําหนดทั้งแนวทางการทํางานและสาระของขาวสารที่เผยแพรตอ
สาธารณชนภายในกรอบที่ควบคุมโดยองคกรตัวแทนผูมีอํานาจรัฐ ในสภาวการณดังกลาวนี้
“สื่อสารมวลชนของรัฐ ” จะถูกควบคุมการทํางานโดยตรง ขณะที่ “สื่อมวลชนนอกภาครัฐ ” จะถูก
ควบคุมโดยกฎระเบียบและกรรมวิธีตรวจสอบเซ็นเซอรในสถานการณดังกลาว สื่อมวลชนจํานวน
มากอาจมีแนวโนมเอนเอียงเขาขางผูใชอํานาจรัฐ
ดังนั้น เมื่อกลุมตัวอยางมีความรูสึก ความคิดเห็นและความเชื่ออันเปนองคประกอบของ
ทัศนคติเกี่ยวกับการเสนอขาวการเมืองแลวจึงสงผลตอการแสดงทัศนคติของประชาชนที่อานขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนดังกลาวคือ มีการแสดงออกทางความคิดเห็นในเชิงลบ ไมแนใจ
ไมเชื่อมั่นตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนไปดวย และสงผลตอพฤติกรรมการ
อานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนเนื่องจากยอมตองการทราบขอมูลขาวสารที่ตนสนใจ
เชน เมื่อผูอานบางคนที่มีทัศนคติวาหนังสือพิมพออนไลนนําเสนอขาวสารที่ไมเปนกลางจึง
แสดงออกทางพฤติกรรมโดยทําการเตือนผูใกลชิดใหใชวิจารณญาณในการอานขาวการเมือง หรือ
คนที่มีทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนในเชิงลบ คือ เห็นวาเสนอขาว
การเมืองที่ไมเปนกลางนั้นอยูกอนแลว ประกอบกับปจจัยทางสภาพแวดลอมอื่นๆ ซึ่งมีผลทําให
ทัศนคติเดิมยังคงอยูภายหลังจากทัศนคติไดเปลี่ยนไปแลว ซึ่งสถานการณเชนนี้ทําใหทัศนคติมี
แนวโนมจะกลับมาเปนแบบเดิมหลังจากไดรับขาวสารแลว คือยังคงมีทัศนคติดานลบในประเด็น
ความเปนกลางในการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน
เปนตนวา ประชาชนที่อานขาวการเมืองบางคนมีทัศนคติในแงลบกับการเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนเพราะรูสึกวาเจาของหนังสือพิมพบางฉบับมีนโยบายการเสนอ
ขาวการเมืองที่ไมเปนกลาง และทําใหบุคคลนั้นแสดงทัศนคติโดยการไมอานหนังสือพิมพประเภท
ขาวการเมืองไปดวย
อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาในภาพรวมซึ่งพบวาทัศนคติของผูอานขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน ไมคอยเห็นดวยกับการเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางรูสึกไมแนใจกับการเสนอขาวการเมืองในประเด็น
ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ, คอลัมนประจํา, บทความ
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พิเศษ) ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลาย
กลุมในสังคม
ในขณะที่ผูอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนจะไมเห็นดวยกับประเด็นการ
ครอบคลุมและใหความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว การนําเสนอขาวความขัดแยงทาง
การเมืองดวยถอยคําภาษาที่เหมาะสมในการพาดหัวขาว การเสนอขาวการเมืองที่ปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม การเสนอขาวการเมืองในประเด็น
เกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวนเหมาะสม การเสนอขาวที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบรัฐบาล การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อ
หนายกับการเมือง การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวาง และ
ผลการศึกษาที่ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา การนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนสวนใหญในปจจุบัน มีความไมเปนกลาง โดยปจจัยที่ทําใหการนําเสนอขาว
การเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมเปนกลางมากที่สุด คือ ทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพ/
นายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการ/ผูสื่อขาว
ความคิดเห็นของกลุมผูอานขางตนยอมเปนภาพสะทอนใหแกนักหนังสือพิมพเปนอยางดี
ถึงทัศนคติของผูอานกลุมตัวอยางซึ่งมีความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ในทางการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนและเห็นวาหนังสือพิมพออนไลนยังไมสามารถทําหนาที่ตามบทบาทดังกลาว
ไดดีเพียงพอ ตาม การศึกษาของ Seibert, Peterson and Scharmm (1988 อางถึงใน ชาติณรงค วิสุต
กุล, 2554: 13-19) ถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับการเมืองวา สื่อมวลชนเปนเครื่องมือแสดงความ
คิดเห็นของบุคคล และมุงความสนใจไปยังเรื่องที่เหมาะสม ขณะเดียวกันทัศนคติขางตนของ
ประชากรกลุมตัวอยางที่แสดงความไมแนใจในการทําหนาที่ไดสะทอนใหหนังสือพิมพ ออนไลน
ไดทบทวนบทบาทหนาที่ของตนเองในการเสนอขาวการเมือง
ขณะที่ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจขาวการเมืองมากขึ้นโดยเลือกอาน
หนังสือพิมพออนไลนไทยรัฐมากที่สุด แมวาจะไมไดเปนหนังสือพิมพออนไลนที่นําเสนอขาว
การเมืองโดยตรง ซึ่งเปนการแสดงทัศนคติโดยเลือกอานหนังสือพิมพออนไลนที่มีความสนใจและ
ชื่นชอบตามที่ Allport (1953)ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติวา เปนความพรอมที่จะสนองตอบ
ดวยวิธีการหนึ่งวิธีการใดออกไปเปนการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณหรือเรื่องราว และ
ดังที่ Newcomb (อางถึงใน ลัดดา กิติวิภาต, 2532, น. 1-2) กลาววาทัศนคติขึ้นอยูกับลักษณะของ
สิ่งแวดลอมที่บุคคลไดรับอาจจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม 2 ลักษณะคือทัศนคติเชิงบวก เปนการ
แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยหรือชอบ ทําใหบุคคลอยากกระทํา อยากได อยากเขาใกลสิ่ง
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นั้น และทัศนคติเชิงลบ เปนการแสดงออกที่ตรงขามกับทางบวกในลักษณะที่ไมพึงพอใจ ไมเห็น
ดวยหรือไมชอบ ทําใหบุคคลเกิดความเบื่อหนาย ชิงชัง ตองการหนีใหหางจากสิ่งนั้น
ดังนั้น พฤติกรรมการอานขาวการเมืองและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีตอการเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนจึงถือเปนกระจกเงาที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ทัศนคติของผูอานหนังสือพิมพออนไลนโดยเฉพาะ ความคาดหวังตอบทบาทการทําหนาที่ในการ
เสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากทัศนคติของบุคคลถือเปนสิ่งสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมที่จําเปนตองอาศัยความคิดเห็น ความรวมมือและความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และเห็นประโยชนรวมกันของสวนรวม สังคมก็ไดรับประโยชนจากทัศนคติของบุคคล
เหลานี้มากเชนกันขณะเดียวกันผลการศึกษาในครั้งนี้ นาจะเปนสิ่งที่ทําใหผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพไดนําไปปรับปรุงแกไขการทําหนาที่ของตนเองใหเปนไปตามหลักสื่อมวลชนที่ดี ให
สมกับที่ไดรับการยกยองเปน “ฐานันดรที่สี่”
5.2.1 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
5.2.1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ รายได
เฉลี่ยตอเดือน การศึกษา และอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันจะมีทัศนคติตอการเสนอขาว
การเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การนําเสนอ
ขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยถอยคําเหมาะสมในการพาดหัวขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาว
การเมืองในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและประเด็นเกี่ยวกับฝายคานและนักวิชาการในสัดสวน
เหมาะสม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคน
หลายกลุมในสังคม, การเสนอขาวการเมืองที่แสดงความขัดแยงที่เหมาะสมทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย
กับการเมือง, การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวางแตกตาง
กัน
กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลนในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มี
ความถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น, การครอบคลุมและใหความ
เปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาวการเมืองที่ปกปองผลประโยชน
สวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม, ขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนไมมีสวน
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ทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคมและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองอยางกวางขวางที่แตกตางกัน
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอการนําเสนอขาวการเมืองบน
หนังสือพิมพออนไลน ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่
มีความถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น, การครอบคลุมและให
ความเปนธรรมแกทุกฝายตอการเสนอขาว, การใหขอมูลในเชิงลึกไดครบถวนและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ และขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมที่แตกตางกัน
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันจะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพ
ออนไลน ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การเสนอขาวการเมืองที่มีความ
ถูกตอง, ความเปนกลางในการเสนอบทความแสดงความคิดเห็น, การเสนอขาวการเมืองมักอยู
ภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ, การใหขอมูลในเชิงลึกได
ครบถวนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ, การเสนอขาว
การเมืองที่ปกปองผลประโยชนสวนรวมที่ไมใชปกปองอํานาจบางกลุมในสังคม, ขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนากันของคนหลายกลุมในสังคม, การเสนอ
ขาวที่ทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล และขาวการเมืองที่เสนอเนื้อหาความขัดแยงโดยไมทําใหเกิด
ความรูสึกวาคนในชาติกําลังขาดความสามัคคีแตกตางกัน
ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของ
Thurstone (อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526, น. 1)
กลาววา เจตคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่ง
บางอยาง การแสดงออกดานการพูดเปนความคิด (Opinion) แลวความคิดนี้เปนสัญลักษณของ
ทัศนคติ ดังนั้นถาเราอยากจะวัดทัศนคติเราสามารถทําไดโดยวัดความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ
และทัศนคติเปนระดับของความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Psychological Object) ซึ่งอาจจะเปนอะไรไดหลายอยาง เปนตนวา สิ่งของ บุคคล บทความ
องคการ ความคิด ความรูสึกเหลานี้ ผูมีความรูสึกสามารถบอกความแตกตางวา เห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ได และแนวคิดที่ Hillgard (1926 อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526, น. 9) กลาวถึง
เจตคติ คือ พฤติกรรมหรือความรูสึกครั้งแรกที่มีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิด
ใด ๆ หรือสภาพการณใด ๆ ในทางเขาใกลหรือหนีออกหาง และเปนความพรอมที่จะตอบสนองใน
ครั้งตอไปในทางที่เอนเอียงในลักษณะอยางเดิมเมื่อพบกับสิ่งดังกลาวนั้นอีก
5.2.1.2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะมีผลตอ ทัศนคติ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรม
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การอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลนที่แตกตางกันจะทําใหมีทัศนคติตอการเสนอขาว
การเมือง ในประเด็นการเสนอขาวการเมืองมากกวาสื่ออื่นๆ, การไมไดอยูภายใตแรงกดดันในการ
ตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมือง , การเสนอขาวการเมืองมักอยูภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ และการใหขอ มูลในเชิงลึกไดครบถวนและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองใหกับประชาชนทุกระดับแตกตางกันสอดคลองกับ
แนวคิดของ Likert (1932 อางถึงใน ปทมศิริ เอี่ยมประชา, 2545, น. 20) ที่ไดอธิบายถึงการเกิดของ
ทัศนคติวา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงทัศนคติตางๆ ประกอบดวยประสบการณ
เฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี
หรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เคยมีประสบการณมา การติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น (Communication from Others) การไดติดตอสื่อสารกับบุคคลจะสังเกตวาบุคคลอื่นจะทํา
ใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอื่นได สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบ
ผูอื่นทําใหเกิดทัศนคติขึ้น โดยในขั้นแรกบุคคลจะสังเกตวาบุคคลอื่นปฏิบัติอยางไร ขั้นตอไปบุคคล
นั้นจะแปลความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปแบบทัศนคติ และความเกี่ยวของกับสถาบัน
(Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดขึ้น เนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน
ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน เมื่อพิจารณาจากแหลงที่มาของทัศนคติดังกลาว จะเห็น
วาองคประกอบสําคัญที่จะเปนตัวเชื่อมทําใหมนุษยเกิดทัศนคติตอสิ่งตางๆ คือ การสื่อสาร เชน
ผูอานที่เลือกสนใจอานขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากเห็นวาการเสนอขาว
การเมืองเปนขอมูลที่มีประโยชน สะดวกสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายจากอุปกรณสื่อสารที่มีอยู
และมีผูใชงานเปนจํานวนมากทําใหนาเชื่อถือได เปนตน เราจึงอนุมานทัศนคติของบุคคลใดจากสิ่ง
ที่บุคคลไดพูด หรือสิ่งที่บุคคลกระทําเสมอๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความโนมเอียง ซึ่งเกิดจากการ
เรียนรูของบุคคลที่จะแสดงตอบตอสิ่งใด สิ่งหนึ่งในทางที่จะสนับสนุน หรือไมสนับสนุน ทัศนคติ
เกิดกอนพฤติกรรมและเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของมนุษย ดังที่กลุมตัวอยางซึ่งมีพฤติกรรมการ
อานขาวการเมืองแตกตางกันก็ยอมที่จะมีทัศนคติตอการนําเสนอขาวการเมืองแตกตางกัน เปนตนวา
บุคคลที่รับรูขอมูลขาวความขัดแยงทางการเมืองมากอาจมีความคิดเห็นความรูสึกดานลบตอการ
เสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน
ขณะที่พฤติกรรมในการเลือกสนใจอานขาวทุจริต คอรรัปชั่น หรือขาวความขัดแยงทาง
การเมืองมากที่สุดยอมแสดงวาบุคคลอาจมีทัศนคติเดิมที่มองวาขอมูลขาวสารทางการเมืองมี
ผลกระทบตอตนเองหรือมีความสนใจตอขาวดังกลาว จึงทําใหแสดงทัศนคติโดยการเลือกอานขาว
การทุจริต คอรัปชั่นในหนังสือพิมพออนไลนมากกวา ทัศนคติชวยใหบุคคลไดแสดงออกซึ่งคานิยม
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ของตนเอง (Value Expression) เชน คนที่มีความซื่อสัตยมากก็จะแสดงออกโดยการไมชอบพวกฉอ
ราษฎรบังหลวง เปนตน

5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.1 ในการศึกษาครั้งตอไป อาจขยายการศึกษาชวงระยะเวลาหลังจากที่ผูศึกษา
ทําการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมระยะเวลาในการทําหนาที่เสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ในชวงเวลาของรัฐบาลปจจุบันและสถานการณบานเมืองที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อให
เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของประชาชนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5.3.2 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตอการนําเสนอขาวการเมืองบนหนังสือพิมพออนไลน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไป ผูสนใจสามารถทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยการศึกษาเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติหนาที่ของสื่อในการนําเสนอขาวการเมืองกับสื่อประเภทอื่นๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการทําหนาที่ของหนังสือพิมพออนไลนใหมีคุณภาพ
และอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
5.3.3 ในการศึกษาครั้งตอไป สามารถศึกษาถึงทัศนคติของผูประกอบการหนังสือพิมพ
เจาของหนังสือพิมพ นายทุน ถามีความเปนไปไดในการรวบรวมขอมูล อาจมีการสัมภาษณเพิ่มเติม
ในสวนของผูบริหารฝายรัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากผลการศึกษา
ครั้งนี้ กลุมตัวอยางเห็นวาหนังสือพิมพออนไลนเสนอขาวการเมืองไมเปนกลางโดยมีสาเหตุ
เนื่องมาจาก เจาของหนังสือพิมพ นายทุน และรัฐบาล
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
การเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ที่ใกลเคียงความเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1) เพศ

2) อายุ

 ชาย

 หญิง

 15-25 ป
 36-45 ป
 มากกวา 55 ป

 26-35 ป
 45-55 ป

3) การศึกษา

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช
 ปริญญาตรี

4) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 10,000 บาท หรือต่ํากวา
 20,001-30,000 บาท
 40,001-50,000 บาท

 มัธยมศึกษาตอนตน
 ปวส.
 สูงกวาปริญญาตรี
 10,001-20,000 บาท
 30,001-40,000 บาท
 มากกวา 50,000 บาท
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5) อาชีพ

 ขาราชการ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 นักเรียน, นักศึกษา
สวนที่ 2 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพออนไลน

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ………..)

6) กรณีที่ทานอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ไทยรัฐ
 เดลินวิ ส
 ขาวสด
 โพสตทูเดย
 ผูจัดการ
7) ทานอานหนังสือพิมพออนไลน
 คอมพิวเตอร พีซี
 โนตบุค
 แทบเล็ต
 สมารทโฟน
8) ทานอานหนังสือพิมพออนไลนภาษาไทย มาเปนระยะเวลา
 นอยกวา 1 ป
 1-2 ป
 2-3 ป
 3-5 ป
 มากกวา 5 ป
9) ในหนึ่งสัปดาหทานอานหนังสือพิมพออนไลนโดยเฉลี่ยกี่วัน
 1-2 วัน/สัปดาห
 3-4 วัน/สัปดาห
 5-6 วัน/สัปดาห
 ทุกวัน
10) ทานอานหนังสือพิมพออนไลนวนั ใดบาง
อานทุกวัน
 อานเฉพาะวันทํางาน (จันทร-ศุกร)
 อานเฉพาะวันเสาร-อาทิตย
 ไมแนนอน
11) ทานใชเวลาในการอานหนังสือพิมพออนไลนในแตละครั้งนานประมาณเทาไร
 ไมถึง 1 ชั่วโมง
 ประมาณ 1 ชั่วโมง
 ประมาณ 2 ชั่วโมง
 มากกวา 2 ชั่วโมง
12) ทานเลือกอานขาวการเมืองอยางไรจากหนังสือพิมพออนไลน
 ทุกครั้งที่มีการลงขาวการเมือง
 อานเฉพาะขาวที่สนใจ
 อานเฉพาะขาวใหญ
 อานเฉพาะขาวยอย
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13) ทานอานขาวการเมืองจากหนังสือพิมพออนไลนโดย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 อานเฉพาะพาดหัว
 อานรายละเอียดของขาวทั้งหมด
 บทบรรณาธิการ
 รายงานพิเศษ
 บทความ คอลัมน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ………..)
14) ทานสนใจขาวการเมืองประเด็นใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นายกรัฐมนตรี
 ทุจริต คอรัปชั่น
 ความขัดแยงทางการเมือง
 รัฐบาล
 อื่น ๆ (โปรดระบุ………..)

สวนที่ 3 ทัศนคติตอการเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลน
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่ใกลเคียงกับความเห็นของทานมากที่สุด
ขอคําถาม
15. หนังสือพิมพออนไลนเสนอขาวการเมือง
มากกวาสื่ออื่น
16. หนังสือพิมพออนไลนมีการเสนอขาว
การเมืองที่มีความถูกตอง
17. ทานคิดวาการปฏิบัติหนาที่ในการ
ตรวจสอบรัฐบาลและพฤติกรรมของ
นักการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนสวน
ใหญอยูภายใตแรงกดดัน
19. ทานคิดวาบทบรรณาธิการ บทความพิเศษ
ของหนังสือพิมพออนไลนเปนไปใน
ทิศทางที่เปนกลาง
20. ทานคิดวาการเสนอขาวการเมืองของ
หนังสือพิมพออนไลน ไมรอบดานและ
ไมไดใหความเปนธรรมแกทุกฝายเทาที่ควร

เห็นดวย คอนขาง
อยางยิง่ เห็นดวย

ไม
แนใจ

ไมคอ ย
เห็นดวย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิง่
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21. การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพออนไลน
อยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพ
22. ทานคิดวาพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
ออนไลนมกั นําเสนอขาวความขัดแยงทาง
การเมืองดวยถวยคําที่ยั่วยุ รุนแรง
23. ทานคิดวาหนังสือพิมพออนไลนใหขอมูล
ทางการเมืองในเชิงลึกไดครบถวน และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
การเมืองใหกับประชาชนทุกระดับ
24. หนังสือพิมพออนไลนมักนําเสนอขาว
การเมืองเพื่อปกปองผลประโยชนของกลุม
อํานาจบางกลุมในสังคม ไมใชสวนรวม
25. การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพออนไลน
สวนใหญเปนประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาล
คอนขางมากกวาการนําเสนอประเด็น
เกีย่ วกับฝายคานและนักวิชาการ
26. ทานคิดวาขาวการเมืองของหนังสือพิมพ
ออนไลนไมมีสวนทําใหเกิดการเผชิญหนา
กันของคนหลายๆกลุมในสังคม
27. หนังสือพิมพออนไลนมักนําเสนอขาว
การเมืองที่มีทิศทางในการสนับสนุนรัฐบาล
มากกวาการทําหนาทีต่ รวจสอบ
28. หนังสือพิมพออนไลนมักนําเสนอขาว
การเมืองที่ความขัดแยงบอยครั้งจนทําให
ทานรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองไทย
29. การอานขาวการเมืองในหนังสือพิมพ
ออนไลนที่นําเสนอเนื้อหาความขัดแยงทํา
ใหทานเกิดความรูสึกวา คนในชาติกําลัง
ขาดความสามัคคี
30. ทานคิดวาหนังสือพิมพออนไลนเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอยางกวางขวาง
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31. ทานคิดวาหนังสือพิมพออนไลนสวนใหญมีการนําเสนอขาวการเมืองอยางเปนกลางหรือไม
(ถาไมเปนกลางหรือไมแนใจใหทานทําขอตอไป ถาเปนกลางขามไปทําสวนที่ 4)
 เปนกลาง
 ไมเปนกลาง
 ไมแนใจ
32. ทานคิดวาขอใดตอไปนี้ที่ทําใหการนําเสนอขาวการเมืองของหนังสือพิมพออนไลนสวนใหญ
นําเสนอไมเปนกลางมากที่สุด
 เพราะทัศนคติของเจาของหนังสือพิมพหรือนายทุน
 เพราะทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูสื่อขาว
 เพราะความไมเปนอิสระจากรัฐ
 อื่นๆ (โปรดระบุ …………….)

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
หนาเว็บไซตของหนังสือพิมพออนไลน

ภาคผนวก ข
หนาเว็บไซตของหนังสือพิมพออนไลน

หนาเว็บไซตของหนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน

หนาเว็บไซตของหนังสือพิมพเดลินวิ สออนไลน

ประวัติผูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล นายอนุสรณ ศิริชาติ
ประวัติการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ปที่สําเร็จการศึกษา

ประสบการณทํางาน

พ.ศ.

ผูเขียน

พ.ศ.

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2534
หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รุน 5
สถาบันพระปกเกลา
ปที่สําเร็จการศึกษา 2550
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2537 – 2553
ผูชวยหัวหนาขาวภูมิภาค (พ.ศ. 2537 – 2540)
ผูชวยหัวหนาขาวการเมือง (พ.ศ. 2541 – 2543)
หัวหนาขาวการเมือง และรวมทีมงานนิตยสาร “มติชนสุด
สัปดาห” (พ.ศ. 2544 – 2548)
คอลัมน “วิเคราะหการเมือง” หนา 3 (พ.ศ. 2549-2552)
ผูชวยบรรณาธิการขาว ดูแลขาวหนา 1 ควบตําแหนง
หัวหนาขาวการเมือง (พ.ศ. 2553-2554)
หนังสือพิมพมติชนรายวัน
2535 – 2536
ผูสื่อขาวประจําประจํารัฐสภา, ทําเนียบรัฐบาล
นิตยสารขาวพิเศษรายสัปดาหของ “ชัชรินทร ชัยวัฒน”

