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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยได้เกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำา

โดยพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา ซึง่ในชว่งแรกดำารงตำาแหนง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิและต่อมาดำารงตำาแหนง่

นายกรัฐมนตรีซึ่งสื่อหนังสือพิมพ์มีบทบาทหน้าที่ในการสะท้อนการทำางานของรัฐบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำาการวิเคราะห์

บทบรรณาธิการ ในช่วงที่ 1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และช่วงที่ 

2 ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และคมชัดลึก โดยสุ่มตัวอย่างบทบรรณาธิการรวม 522 

บทความ เพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ประเด็นนำาเสนอและทิศทางของบทบรรณาธิการ พบว่า (1) บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำา” ทั้ง 2 ช่วง (2) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

คมชัดลึกและมติชนนำาเสนอประเด็น “ด้านการเมือง” มากที่สุด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอประเด็น “ด้านสังคม” มาก

ที่สุดทั้ง 2 ช่วง (3) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำาเสนอใน “ทิศทางที่เป็นกลาง” ทั้ง 2 ช่วง แต่ในช่วงที่ 

1 มี “ทิศทางบวก” มากกว่า “ทิศทางลบ” ในช่วงที่ 2 มี “ทิศทางลบ” มากกว่า “ทิศทางบวก

คำาสำาคัญ: บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, ผู้นำารัฐบาล

Abstract

 There are coup d’état in Thailand on May, 22, 2014 by the National Council for Peace and 

Order (NCPO), leading by General Prayut Chan-o-cha as the head of the National Council for Peace 

and Order (NCPO) in the first period. Then he became the Prime Minister of Thailand in second                  

period. The role of newspapers is to reflect the government’s performance.  Thus this study used a 

comparative quantitative content analysis to examine and analysis of the Thai Newspaper’s Editorials 

during General Prayut Chan-o-cha being the Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) 

and the Prime Minister of Thailand. The content are from Thairat, Matichon and Komchadluek news-

papers. This paper chooses the purposive sampling in both periods with total of 522 articles. Purpose 

of the research is to analyze the objectives, agendas and directions of Thai Newspaper’s Editorials. 

The results revealed that editorials’ objectives from 3 newspapers in two period is to urge to                       

performance, editorials’ agendas from Komchadluek and Matichon newspapers in two period is to 

report the political agenda very much but social agendas from Thairat newspapers, and editorials’ 

direction from 3 newspapers is neutral in 2 period but there are more positive than negative in the 
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first period and more negative than positive in 

second period.

Keywords: Newspaper’s Editorials, General          

Prayut Chan-o-cha, Head of Government 

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 การเมืองไทยในปัจจุบันน้ีเป็นช่วงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก นับตั้งแต่การเกิดรัฐประหาร ปี 

พ.ศ.2557  นำาโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนาม

ของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ โดยไดท้ำาหนา้ที่

บรหิารประเทศในช่วงทีย่งัไมม่นีายกรฐัมนตรีคนใหม ่หลงั

จากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีพิธี

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นนายก

รัฐมนตรีคนที่ 29 ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึง

ถอืเปน็นายทหารอาชพีคนที ่2 ทีเ่ปน็นายกรฐัมนตร ีและ

เป็นผู้นำารัฐประหารคนที่ 2 ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วย 

ดงันัน้ผูว้จิยัจึงเหน็ถงึความสำาคัญของบรบิททางการเมอืง

ในช่วงเวลาดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อการทำางานของ

สื่อมวลชนไทยอย่างไรบ้าง  

 ทั้งนี้ ในประเทศไทย “หนังสือพิมพ์” ถือเป็น

สื่อมวลชนท่ีมีเสรีภาพในการนำาเสนอและการวิพากษ์

วิจารณ์ทางการเมืองมากที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อท่ีถูก

แทรกแซงโดยกลุม่ผลประโยชน์ทางการเมอืงนอ้ยทีส่ดุ จงึ

เกิดพื้นที่ “บทบรรณาธิการ” เพื่อแสดงทัศนะของ

หนังสือพิมพ์ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แสดงความคิดเห็นที่บ่ง

บอกถงึนโยบายและจดุยนืของหนงัสอืพิมพท์ัง้ฉบบัอยา่ง

ชดัเจน ซึง่ผูเ้ขียนบทบรรณาธกิารสามารถแสดงความคดิ

เห็นได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของกฎหมาย

และจริยธรรมทางวิชาชีพ ดังนั้น บทบรรณาธิการจึงถือ

เ ป็ น ค อ ลั ม น์ ที่ มี ค ว า ม สำ า คั ญ ม า ก  น อ ก จ า ก นี้

บทบรรณาธิการยังทำาหน้าที่กลั่นกรองข่าวสาร กำาหนด

วาระข่าวสาร รายงาน และอธิบายเหตุการณ์เพื่อความ

กระจ่างชดั ดังน้ัน ผูเ้ขยีนบทบรรณาธกิารจึงต้องวเิคราะห์

ข้อมูลอย่างรอบคอบและต้องอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ด้วยลีลาการเขียนที่มีพลังจนสามารถกระตุ้นความคิด

และอารมณ์ของผู้ อ่ านได้ซึ่ ง เป็น เทคนิค ท่ีทำ า ให้

บทบรรณาธิการมีพลังยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ

วเิคราะหค์วามแตกตา่งของการนำาเสนอบทบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ในช่วงที่พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้ารัฐบาล 2 ช่วง คือ ช่วง

ที่ดำารงตำาแหน่ง “หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.)” และดำารงตำาแหนง่นายกรฐัมนตร ีซึง่มสีถานภาพ

แตกต่างกัน  

วัตถุประสงค์

 เพือ่วเิคราะหว์ตัถุประสงค ์ประเดน็ และทศิทาง

การนำาเสนอของบทบรรณาธกิารหนงัสอืพิมพร์ายวนัฉบบั

ภาษาไทย ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้า คสช. และดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ของไทย

วรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 (1) แนวคิดเกี่ยวกับบทบรรณาธิการ

 มาล ีบญุศริพินัธ ์(2537) กลา่ววา่ บทบรรณาธกิาร 

เป็นคอลัมน์ที่แสดงถึงทัศนะความคิดและจุดยืนของ

หนงัสอืพมิพแ์ตล่ะฉบับต่อเหตกุารณท่ี์เกดิข้ึน ดงัคำากล่าว

ว่า บทบรรณาธิการเปรียบเสมือนธงชัยเฉลิมพลของ

หนงัสอืพมิพ ์หากหนงัสอืพมิพใ์ดไมม่บีทบรรณาธกิารกด็ู

เหมือนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไม่ได้ทำาหน้าที่ในฐานะ

สื่อมวลชนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมน์ที่มี

อิทธิพลต่อผู้อ่านในด้านของความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ 

ความเชือ่ถอื และสามารถสรา้งประชามตใินเรือ่งใด ๆ  ได ้

ดังนั้นบทบรรณาธิการจึงต้องมีการแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นกลางและผู้เขียนบทบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้

ที่มีความรู้ความชำานาญ สามารถวิเคราะห์ ชี้แนะ และใช้

หลักของเหตุผลอย่างมีระบบ นอกจากนั้นผู้เขียนจะต้อง

มคีวามสามารถสงูในการตคีวามและอธบิายตามขา่วหรอื

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงต้องเขียนจากสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อ

ประชาชนให้มากที่สุดและต้องเขียนด้วยความกล้า ไม่มี

อคติแอบแฝง และสามารถเป็นกระบอกเสียงของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

 ในการแสดงความคิดเห็นในบทบรรณาธิการ ผู้

เขียนต้องคำานึงถึงหลักการ นโยบาย เป้าหมาย และ

วตัถุประสงคท่ี์แนชั่ดของหนงัสือพมิพข์องตนท่ีมต่ีอสังคม 

ในการตอบสนองความต้องการและให้ความรู้ การศึกษา  

และความกระจ่างต่อสังคม บทบรรณาธิการที่ดีจะต้อง

พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกสำานึก และ

ตระหนักในความผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อ
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ปัญหารอบตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านเมือง หรือปัญหา

สังคมในทุกด้าน  

 มาล ีบญุศิริพันธ ์(2534) ได้แบง่บทบรรณาธกิาร

ของหนังสือพิมพ์ออกตามวัตถุประสงค์ในการเขียนออก

เป็น 10 ประเภท ได้แก่ เพื่อเสนอข่าวสาร เพื่ออธิบาย

เชงิวิเคราะหภ์มูหิลงั เพือ่แถลงหรอือธบิายขา่ว เพือ่แสดง

ความคดิเหน็โต้แยง้ เพือ่กระตุ้นให้เกิดการกระทำา เพือ่ให้

เกิดการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ เพื่อโน้มน้าวใจ (to per-

suade) เพือ่ยกยอ่งสรรเสรญิ เพือ่ประกาศนโยบาย และ

เพื่อความบันเทิง ทั้ งนี้กลับพบว่าความนิยมอ่าน

บทบรรณาธิการยังอยู่ในระดับที่ตำ่ามาก โดยมักจะเป็น

บุคคลที่มีอิทธิพลในการชี้นำาสังคม (Elite) ได้แก่ กลุ่มนัก

ธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง เพราะคนกลุ่มนี้มีความ

จำาเปน็ต้องตดิตามข่าวสาร แนวโน้ม และทศันะของสงัคม

อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าผู้อ่านในหน้าบทบรรณาธิการจะ

อยู่ในอัตราส่วนค่อนข้างตำ่า แต่หน้าบทบรรณาธิการก็มี

บทบาทและอทิธพิลคอ่นขา้งสงูเพราะมุง่โดยตรงตอ่กลุม่

ผู้อ่านที่มีอำานาจตัดสินใจในสังคม  

 (2) ทฤษฎีการกำาหนดวาระ

 กระบวนการกำาหนดวาระ (Agenda Setting 

Process) คือ การแข่งขันกันอย่างไม่หยุดยั้งระหว่างผู้

เสนอประเด็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ประเด็นปัญหาของตน

หรือกลุ่มตนไดรั้บความสนใจและเอาใจใสจ่ากสือ่มวลชน 

จากสาธารณชน และจากกลุม่ชนชัน้นำาทีม่บีทบาทหนา้ที่

ในการกำาหนดนโยบาย ซึ่งบทบาทของสื่อมวลชนในการ 

“กำาหนดวาระ” (Agenda Setting) ทีเ่กดิขึน้จำานวนมาก

ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อพร้อมสำาหรับการนำาเสนอนั้น 

สื่อมวลชนจะต้องจัดวาระเรียงลำาดับความสำาคัญเพื่อให้

ประชาชนไดพ้ดูถงึ อภิปราย ถกเถยีง และใหค้วามสำาคญั

ตอ่ประเดน็ทีส่ือ่มวลชนเลอืกมานำาเสนอ เปน็อทิธพิลทาง

ออ้ม กล่าวคอื แมส้ือ่มวลชนจะไมส่ามารถทำาให้ประชาชน

คิดแบบที่สื่อมวลชนคิดได้ แต่สื่อมวลชนสามารถทำาให้

ประชาชนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อมวลชนบอกได้    

 “ความสำาคัญ” (Salience) เป็นระดับที่ทำาให้

ประเด็นปัญหาในการกำาหนดวาระนั้นถูกรับรู้ว่ามีความ

สำาคัญมากกว่าประเด็นปัญหาอื่น ๆ หรืออาจเรียกว่า 

“ความสำาคัญเชิงเปรียบเทียบ” ซ่ึงหัวใจสำาคัญของ

กระบวนการกำาหนดวาระ คือ เมื่อใดก็ตามที่ประเด็น

ปัญหาใดมีความสำาคัญ ประเด็นนั้น ๆ ก็จะกลายมาเป็น

วาระของสื่อมวลชน (Media Agenda) วาระของ

ประชาชน (Public Agenda) หรือวาระของผู้กำาหนด

นโยบาย (Policy Agenda) ซึ่งภารกิจของนักวิชาการก็

คือ การวัด “ความสำาคัญ” ของประเด็นปัญหาเหล่านั้น

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และทำาไมจึงเกิดการ

เปลี่ยนแปลง (Dearing and Rogers, 1996)  

 “วาระของสื่อมวลชน” (Media Agenda) ถือ

เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการกำาหนดวาระที่มี

ความสำาคญัและสง่ผลกระทบตอ่วาระของประชาชน หรอื

วาระของผู้กำาหนดนโยบาย โดย “การกำาหนดวาระของ

สื่อมวลชน” (Media Agenda Setting) หมายถึง การให้

นำ้าหนักและความสำาคัญกับประเด็นปัญหา รวมทั้งการ

แสดงทศันะหรอืทา่ทกีารใหเ้หตผุล เพือ่ยำา้ความสำาคญัที่

สื่อมวลชนเป็นผู้คัดเลือกว่าเร่ืองใดท่ีผู้อ่านควรรับรู้ เพ่ือ

เป็นการจดัลำาดับความสำาคญัและใหส้าธารณชนรบัรูแ้ละ

จัดลำาดับความสำาคัญของข่าวสารตามทิศทางเดียวกับ

สื่อมวลชน  

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2534:147) กล่าวว่า 

สื่อมวลชนต้องคำานึงถึง “ความเข้มข้นของข่าว” ซึ่งถือ

เป็นการเสริมบทบาทในการกำาหนดวาระข่าว ประกอบ

ด้วยการเพิ่มหรือขยายพื้นที่ ความถี่ในการรายงานข่าว 

และระยะเวลาในการนำาเสนอข่าว

 นอกจากนี ้แมคคอมส ์และชอว ์(McCombs & 

Shaw,1972) ยังกล่าวว่า เมื่อเกิดประเด็นปัญหาขึ้น ใน

การเลือกและการนำาเสนอมีความสำาคัญมาก ผู้อ่านไม่

เพียงแต่เรียนรู้เรื่องท่ีสื่อนำาเสนอเท่านั้น แต่ยังรู้นำ้าหนัก

ความสำาคัญของข่าวนั้นจากปริมาณและการจัดวาง

ตำาแหน่งของข่าว โดยระยะเวลามีความหมายใกล้เคียง

กบัความถี ่แมว้า่ขา่วสารจะถูกรายงานบอ่ยครัง้ แตถ่า้ถกู

นำาเสนอไม่นานก็เลิกไปก็จะทำาให้การกำาหนดวาระข่าว

นั้นถูกลดบทบาทลงไปด้วย  ทั้งนี้ข่าวใดข่าวหนึ่งจะมี

อิทธิพลมากหรือน้อยตามการกำาหนดวาระ ก็เพราะการ

ท่ีประชาชนผูร้บัสารจำานวนมากสนใจและติดตามข่าวนัน้

เปน็เวลานาน ทำาใหส้ือ่มวลชนสามารถนำาเสนอหรอืปอ้น

ข่าวนั้น ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวจัิยนีจ้ะทำาการวเิคราะห ์3 สว่น ไดแ้ก ่การ

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ประเด็น และทิศทางการนำาเสนอ

ของบทบรรณาธิการ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และ

คมชัดลึก เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ติด 5 อันดับแรกที่มี
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ยอดจำาหนา่ยและโฆษณาของประเทศไทย โดยในชว่งท่ี 1 

ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 21 สิงหาคม 2557 เป็น

เวลา 92 วนั และชว่งที ่2 ระหวา่งวนัที ่22 สงิหาคม 2557 

– 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 92 วัน โดยจะสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงบทบรรณาธิการมาทำาการวิเคราะห์

เฉพาะฉบับที่ตีพิมพ์ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งสิ้น 

522 บทความ  โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากแนวคิด

หลัก (Theme) ของเนื้อหาเป็นสำาคัญ โดยจะใช้ตาราง

บนัทกึขอ้มลู (Coding Sheet) สำาหรับบันทกึการวเิคราะห์

เนือ้หา และจะใช้สถติแิบบพรรณนาวเิคราะห์มาชว่ยเสรมิ

ด้วยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 (1) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำา” เหมือน

กันทั้ง 2 ช่วงเวลา  

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในบทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก และมติชน พบว่า มี

วัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำา”เหมือนกัน

ทัง้ 3 ชือ่ฉบบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภณรตัน ์คชสทิธ์ิ 

(2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง “การเขียนแสดงความเห็นใน

บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย” โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษากลวธิกีารเขยีนแสดงความเหน็ใน

บทบรรณาธิการ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยโดย

ศกึษาจากบทนำาหนงัสือพมิพม์ตชินและบทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐระหว่าง 1 มกราคม 2542 ถึง 31 

ธันวาคม 2551 จำานวน 320 บทความผลการศึกษาพบ

ว่า การใช้ภาษาประกอบข้อความแสดงความเห็นบ่งชี้

เจตนามี 3 ลักษณะโดยลักษณะที่ 3 ได้แก่ เจตนาแนะนำา

ใหย้อมรบัหรอืนำาไปปฏบิตั ิจะเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัผล

การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในเรื่องนี้ 

คอื เพ่ือกระตุ้นใหเ้กดิการกระทำา แต่สำาหรับการวิจยัเรือ่ง

นีพ้บวา่ วตัถปุระสงคเ์พือ่ “กระตุน้ใหเ้กดิการกระทำา” มี

มากทีส่ดุทัง้ 2 ชว่งเวลาทีศึ่กษาน้ันสาเหตุเกดิจากเปน็ชว่ง

สถานการณท์างการเมอืงทีไ่มใ่ชภ่าวะปกต ิกลา่วคอื เปน็

ภาวะที่มีการยึดอำานาจรัฐประหารจากทหาร ทำาให้

สื่อมวลชนซึ่งถือว่าทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน 

จึงต้องนำาเสนอผ่านพื้นที่สื่อมวลชน เพื่อกระตุ้นหรือ

รณรงคท์างการเมอืงบางอยา่ง เพือ่ใหเ้กิดผลในเชิงปฏบัิติ

จะเห็นได้ว่าการท่ีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก และ       

มติชนนำาเสนอบทบรรณาธิการเพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการ  

กระทำา” นี้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อ่านได้ขึ้น

อยูกั่บประเดน็ทีห่นงัสอืพมิพฉ์บบันัน้ๆตอ้งการกระตุน้ให้

เกิดขึ้น เนื่องจากมีประชาชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองทั้ง

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นด้วยตนเองโดยตรง แต่

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องรับรู้ผ่านสื่อมวลชน หลังจากนั้น

ก็อาศัยข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนเพื่อเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางการเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนเป็น

ช่องทางการสื่อสารที่มีสายป่านยาว ซึ่งสามารถประสาน

เชื่อมโยงแหล่งข่าวกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสังคมท่ี

อยู่ไกลออกไปได้   นอกจากนี้สื่อมวลชนยังทำาหน้าที่

กระตุน้ใหเ้กิดการสือ่สาร อภปิราย ถกเถยีง และประสาน

นกัการเมอืง สถาบนัทางการเมอืง และประชาชนเขา้ดว้ย

กัน โดยทำาให้ทุกฝ่ายทราบถึงปัญหาและข้อมูลข่าวสาร

จากแหลง่เดยีวกนั โดยเฉพาะหนังสอืพมิพเ์ปน็สือ่มวลชน

ท่ีค่อนข้างเป็นอิสระกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่น ทำาให้

หนังสือพิมพ์มีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสำาคัญยิ่งในการสร้าง

ทัศนคติ ความรู้ และพัฒนาความคิดทางการเมืองให้แก่

ประชาชน รบัฟังและเปน็สือ่กลางการแสดงความคดิเห็น

จากประชาชนไปสู่รัฐบาล นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยัง

สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงหรือ

คดัคา้นต่อการดำาเนนิงานของรฐับาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ

บทบรรณาธิการ ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ วราภรณ์ 

ทรัพย์รุ่งเรือง (2542) ซึ่งศึกษา “บทบรรณาธิการของ

หนงัสอืพิมพร์ายวันภาษาองักฤษ 3 ฉบับ ไดแ้ก ่Bangkok 

Post, The Nation และ Business Day” ซึ่งเป็นการ

สัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) ทีมงานผู้รับผิด

ชอบบทบรรณาธิการ และจากการศึกษาเนื้อหา ผลจาก

การศึกษาเรื่องกระบวนการทำางานของทีมงานผู้รับผิด

ชอบบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 

พบว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษทั้ง 3 ฉบับ มีน

โยบายการนำาเสนอบทบรรณาธกิารท่ีเหมอืนและแตกตา่ง

กนั โดยสว่นทีมี่ความเหมอืนกนัไดแ้ก ่“การมุง่ใหข้า่วสาร

และข้อมูลท่ีเจาะลึก” โดยมีการสอดแทรกความคิดเห็น

ท่ีแสดงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ท้ังฉบับต่อเหตุการณ์ใด

เหตกุารณห์นึง่ทีน่ำาเสนอ เพ่ือใหผู้อ้า่นไดท้ราบถึงทศิทาง

และแนวทางในการนำาเสนอขา่วโดยรวมของหนงัสอืพิมพ์ 
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นอกจากนี้ยังเป็น “การกระตุ้นให้เกิดการกระทำา” และ

หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ไม่มุ่งเสนอบทบรรณาธิการ

ประเภทบันเทิง จะเห็นได้ผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัย

เรื่องนี้ ซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำาเสนอ

บทบรรณาธิการเพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำา” ในทั้ง 

2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตแิละนายกรฐัมนตร ี 

ซึ่งอาจเกิดจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง สื่อ

หนังสือพิมพ์จึงต้องการนำาเสนอบทบรรณาธิการเพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กดิการกระทำามากกวา่แค่การนำาเสนอขา่วสาร

ทั่วไปที่มักจะเกิดในภาวะปกติอีกทั้งยังสอดคล้องกันใน

วัตถุประสงค์เพื่อ “ความบันเทิง” กล่าวคือ ไม่พบการ

เขียนบทบรรณาธิการเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของความ

บันเทิงเลย

 นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ นาฏยา 

พิลางาม (2557) ศกึษาเร่ือง การวเิคราะหเ์ชงิเปรียบเทยีบ

การกำาหนดวาระของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันใน

บรบิทการเมอืงไทย กรณีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งพบว่า แนวโน้ม

ในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์จะ “นำาเสนอข่าวที่

เปน็การกระตุ้นให้ผูอ้า่นมคีวามกระตือรอืรน้มากขึน้” จะ

เหน็ไดว้า่สอดคลอ้งกับผลการวเิคราะห์วตัถปุระสงคข์อง

บทบรรณาธิการในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การกระทำา ซึง่สาเหตุทีเ่ปน็เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากงานวจัิย

ท้ัง 2 เรื่องถือเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่ค่อนข้างใกล้

เคยีงกนัและเปน็ความขัดแยง้ทางการเมอืงทีเ่ชือ่มโยงกนั

ทั้ง 2 เหตุการณ์ที่นำามาเป็นกรณีศึกษา จึงพบว่าผลการ

ศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกัน

 ทั้งนี้  จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ

บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่พบนั้น ยังสอดคล้องกับ

แนวคดิของ  ดรณีุ หิรญัรักษ ์(2530) ไดแ้บง่วตัถุประสงค์

ของบทบรรณาธกิารออกเปน็ 10 ประเภท ไดแ้ก ่(1) เพือ่

เสนอข่าว (2) เพือ่ให้รายละเอยีดข่าว (3) เพ่ือแสดงความ

คิดเห็นโต้แย้งเหตุการณ์ (4) เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา 

(5) เพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (6)เพื่อการโน้ม

นา้วใจ (7) มุง่ประเมนิถงึผลทีจ่ะไดร้บั (8) เพือ่เสนอความ

สำาเร็จจากการคิดค้นคว้าและเป็นที่ยอมรับมาเสนอ (9) 

เพือ่แถลงนโยบาย (10) เพือ่ความบนัเทงิ จะเหน็ไดว้า่การ

วเิคราะหวั์ตถปุระสงค์ของบทบรรณาธกิารในงานวิจัยเลม่

นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ดรุณี หิรัญรักษ์ แต่สำาหรับ

งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยศึกษาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน

ทางการเมือง จึงเน้นที่วัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข้องกับ

การเมืองมากกว่า ทำาให้ผลที่ได้คือ พบว่า มีการเขียน

บทบรรณาธิการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำามากท่ีสุด 

ซึ่งน่าจะเป็นการกระทำาที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นเอง  

ดังนั้นบทบรรณาธิการที่ดีจะต้องพยายามกระตุ้นให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกสำานึกและตระหนักในความผิด

ชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อปัญหารอบตัว ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาบ้านเมือง หรือปัญหาสังคมในทุกด้าน

 (2) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและ

มติชนมีการนำาเสนอประเด็น “ด้านการเมือง” มากที่สุด 

แต่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำาเสนอ

ประเด็น “ด้านสังคม” มากที่สุด ทั้ง 2 ช่วงเวลา  

 จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ 2 ช่วงเวลา พบว่า หนังสือพิมพ์

คมชดัลกึและมตชินมกีารนำาเสนอใกลเ้คียงกนั โดยเสนอ

ประเด็นด้านการเมืองมากที่สุด ในขณะที่หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐกลับเสนอประเด็นด้านสังคมมากที่สุด จึงกล่าวได้

วา่หนงัสอืคมชดัลกึและมตชินใหค้วามสำาคญักบัประเดน็

ด้านการเมืองมากท่ีสุด เพราะมีการนำาเสนอมากท่ีสุด 

ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ความสำาคัญด้านสังคมมาก

ที่สุด เพราะมีการนำาเสนอมากที่สุด  

 จากแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2543 : 

224-225) ท่ีกล่าวว่า “บทบาทของสื่อมวลชนในการ

กำาหนดวาระ” (Agenda Setting) ที่เกิดขึ้นจำานวนมาก

และเป็นระบบระเบียบเพือ่พรอ้มสำาหรบัการนำาเสนอ โดย

ขั้นตอนของการนำาเสนอนั้น สื่อมวลชนจะจัดวาระเรียง

ลำาดบัความสำาคญัเพือ่ให้ประชาชนไดพู้ดถึง อภปิราย ถก

เถียง และให้ความสำาคญัตอ่ประเดน็ทีส่ือ่มวลชนเลอืกมา

นำาเสนอ ซ่ึงเกิดผลหรืออิทธิพลทางอ้อม กล่าวคือ แม้

สื่อมวลชนจะไม่สามารถทำาให้ประชาชนคิดแบบท่ี

สือ่มวลชนคดิได ้แตส่ือ่มวลชนกส็ามารถทำาใหป้ระชาชน

คิดเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อมวลชนบอกได้ นอกจากนี้สื่อมวลชน

ยังทำาให้ประชาชนเรียนรู้กฎหรือกติกาต่าง ๆ เช่น อะไร

ที่พูดถึงมาก หรือพูดถึงก่อน  แปลว่า มีความสำาคัญมาก 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ สอดคล้อง

กบัผลการวเิคราะหเ์นือ้หาในงานวจิยัเรือ่งนี ้จงึสรปุไดว้า่ 

หนงัสอืพมิพฉ์บบัใดนำาเสนอประเดน็อะไรมาก ยอ่มแสดง

ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ต้องการให้ประชาชนผู้อ่าน

เรียนรู้ประเด็นนั้นมาก ๆ  รับรู้ประเด็นนั้นมาก ๆ  และพูด
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ถึงประเด็นนั้นมาก ๆ  ซึ่งเป็นการทำาหน้าที่ในการกำาหนด

วาระของสื่อมวลชนนั่นเองและยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของโคเฮน (Cohen,1963) ที่กล่าวไว้ว่า สื่อหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชนไม่ประสบความสำาเร็จมากนักในการบอก

ใหผู้้อา่นคดิอะไร แตป่ระสบความสำาเรจ็อยา่งมากในการ

บอกผู้อ่านว่าควรคิดเก่ียวกับอะไร จะเห็นได้ว่าการที่

หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึและมติชนนำาเสนอบทบรรณาธกิาร

ด้วยประเด็นด้านการเมืองมากที่สุด และหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐนำาเสนอประเด็นด้านสังคมมากที่สุดนั้น แสดงว่า

หนงัสอืพมิพ์ดังกลา่วใหค้วามสำาคัญกบัประเด็นนัน้ ๆ  เป็น

เหมือนการ “ชูประเด็น” ด้านต่าง ๆ ที่ตนต้องการให้

สงัคมเหน็ถงึความสำาคัญ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แด

ริ่ง และ โรเจอร์ส (Dearing and Rogers, 1996) ที่กล่าว

วา่ “ความสำาคญั” (Salience) เปน็ระดบัทีท่ำาใหป้ระเดน็

ปัญหาในการกำาหนดวาระนั้นถูกรับรู้ว่ามีความสำาคัญ

มากกว่าประเด็นปัญหาอื่น ๆ เมื่อนำามาเปรียบเทียบกัน 

หรืออาจเรียกว่า “ความสำาคัญเชิงเปรียบเทียบ” ซึ่ง 

“ความสำาคัญ” ในการกำาหนดวาระของสื่อมวลชนนั้นได้

รับจากการบอกเล่าจากผู้ชม ผู้อ่าน และผู้ฟังสื่อ ว่าพวก

เขาควรคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอะไรบ้าง ดังนั้นจึง

กล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์คมชัดลึกและมติชนเห็นว่า

ประเด็นด้านการเมืองมีความสำาคัญมากกว่าประเด็นอื่น 

จึงนำาเสนอมากกว่าประเด็นอื่น ในขณะหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเห็นว่าประเด็นด้านสังคมมีความสำาคัญมากกว่า

ประเดน็อ่ืน จึงนำาเสนอมากกวา่ประเด็นอืน่ผา่นพืน้ท่ีของ

บทบรรณาธิการ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีสำาคัญมากใน

หนงัสือพมิพ ์จงึเทา่กบัเปน็การยกระดบัความสำาคญัของ

ประเด็นที่ถูกเลือกมากขึ้น

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดแดริ่งและโร

เจอร์ส (Dearing and Rogers, 1996) เกี่ยวกับ “ผล

ระดบัทีห่นึง่” (First-Level Effect) ของการกำาหนดวาระ 

คือ ผลด้านความสำาคัญของเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณะ 

บุคคลสาธารณะ หรือหัวข้อใด ๆ ที่ปรากฏในสื่อ โดย

สื่อมวลชนก็จะใช้เรื่องหรือปัญหานั้นสร้างอิทธิพลต่อ

สาธารณชน  เพราะเรื่องหรือปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในสื่อ

จะชี้นำาว่าสาธารณชนควรคิดถึงเรื่องอะไร นั่นก็คือ เมื่อ

ปญัหาสาธารณะ บคุคลสาธารณะ หรือหวัขอ้ใด ๆ  ปรากฏ

ในระเบียบวาระของสื่อมวลชน ปริมาณของการทำาข่าว 

ที่สะสมในแต่ละครั้งจะเพิ่ม “ความสำาคัญ” ให้แก่เร่ือง 

นั้น ๆ ด้วย

อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของแดร่ิงและโรเจอร์ส 

(Dearing and Roger, 1996) ทีก่ลา่ววา่ ความหมายของ 

“ผลระดับที่หนึ่ง” ของการกำาหนดวาระนี้สอดคล้องกับ

แนวคิดเรื่อง “การชูประเด็น” (Priming) ของสื่อมวลชน

ทีก่ลา่วไวว้า่ บรบิททีเ่กดิขึน้กอ่นจะมผีลตอ่การแปลความ

หมายของข่าวสาร โดยสื่อมวลชนอาจจะจัดสรร “เวลา” 

และ “พ้ืนท่ี” จำานวนมากให้กบับางปัญหา ซ่ึงทำาใหป้ญัหา

เหล่านั้นเข้าถึงสาธารณชนได้มากกว่า และมีชีวิตชีวา

มากกว่าประเด็นปัญหาอื่นในความรู้สึกนึกคิดของ

สาธารณชนซึ่งทำาให้สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและ

มติชนต้องการชูประเด็นด้านการเมือง ส่วนหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐต้องการชูประเด็นด้านสังคม นั่นเอง

 นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศภุวรรณ 

ภูเ่จรญิ (2549) เกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สารใน

ฐานะ “เครื่องมือทางการเมือง” โดยมีทั้งหมด 4 หน้าที่ 

แตห่นา้ทีท่ีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งนี ้คอื หนา้ทีใ่นการ

จัดระเบียบวาระ และหน้าที่เผยแพร่ปลูกฝังความเชื่อ

ทางการเมือง เนื่องจากผลวิจัยท่ีพบว่าประเด็นของ

บทบรรณาธิการท่ีมีการนำาเสนอมากท่ีสุด คือ ประเด็น

ด้านการเมือง ซ่ึงเป็นการทำาหน้าท่ีของสื่อมวลชนเพื่อ

กำาหนดวาระทางการเมือง  เพราะเกี่ยวข้องประเด็น

ปัญหาทางการเมืองท่ีสื่อมวลชนนำามาอภิปรายหรือนำา

เสนอในบทบรรณาธิการ โดยสื่อมวลชนอาจนำาเสนอ

ประเด็นใหม่ ๆ ด้านการเมือง เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมา

สนใจ นอกจากนีย้งัเป็นการปลกูฝงัความเช่ือทางการเมอืง 

รวมท้ังการปลูกฝังอุดมการณ์และทัศนคติทางการเมือง

ด้วย ซึ่งทำาได้โดยการสื่อสารแบบจูงใจในพื้นท่ีของ

บทบรรณาธิการนั่นเอง

 สอดคล้องกับผลวิจัยของ กฤษฎา เพ็ชรประยูร 

(2546) ศึกษาเรื่อง “การนำาเสนอเนื้อหาทางการเมืองใน

บทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั และบทบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ์มติชน” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ

ศกึษาประเดน็ของการนำาเสนอเนือ้หาทางการเมอืง กลุ่ม

ตัวอย่างคือ บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ

บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่วันที่ 11 

ตลุาคม พ.ศ.2540 ถึงวนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ.2544 จำานวน 

358 บทความ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบ

ค่าไควสแควร์  ผลการวิจัย พบว่า บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำาเสนอเนื้อหาทางการเมือง
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ร้อยละ 45.0 และบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนมี

การนำาเสนอเนื้อหาทางการเมืองร้อยละ 39.4 จะเห็นได้

ว่าผลวิจัยที่ได้สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งพบว่า

บทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ตชินเปน็การนำาเสนอดา้น

การเมอืงมากทีส่ดุ แตแ่ตกตา่งกนัตรงทีใ่นงานวจิยัเรือ่งนี้

กลับพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำาเสนอประเด็นด้าน

การเมอืงนอ้ยกวา่ดา้นสงัคม ดงันัน้จงึสอดคลอ้งกนัเพยีง

แค่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและมติชน

เท่านั้น แต่ไม่สอดคล้องกับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ จาคอป สมธิ 

(Jacob Smith, 2010) ศกึษาเรือ่ง Editorial Pages and 

the Marketplace of Ideas: A Quantitative Content 

Analysis of Three Metropolitan Newspapers โดย

การศกึษาน้ีเปน็การศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึธรรมชาติของ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังประธานาธิบดีในหน้า

บทบรรณาธิการจากหนงัสอืพิมพ์ 3 ชือ่ฉบบั โดยเปน็การ

วิจัยเพื่อศึกษาว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ

นั้นมีร้อยละเท่าไร และเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้

ให้ความสำาคัญที่การรณรงค์เลือกตั้งโดยเฉพาะ หรือ

ประเด็นอื่น ๆในการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาว่าประเด็นใด

บ้างที่ไม่ได้รับการเปิดเผยและตัวบรรณาธิกรกำาลังสวม

บทบาทใดขณะกำาลังเขียนบทบรรณาธิการ  ผลการวิจัย

พบว่า มีการกล่าวถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งใน

บทบรรณาธิการน้อยกว่าเรือ่งเกีย่วกบันโยบายสำาคัญต่าง 

ๆ ยกเว้นหนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ที่พบ

ว่ามีมากถึงร้อยละ 50 ของประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือก

ตัง้ และมเีพียงเลก็นอ้ยในหนงัสอืพมิพแ์ต่ละฉบบัทีพ่บวา่

เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเงิน สังคม และนโยบาย

ทหารและนโยบายต่างประเทศ จะเหน็ได้วา่ งานวจัิยของ 

Jacob Smith สอดคลอ้งกบังานวจัิยเรือ่งนี ้ซ่ึงกคื็อ “การ

ใหค้วามสำาคญักบัประเด็นใดประเด็นหนึง่เปน็พเิศษ แลว้

นำาเสนอประเด็นนั้น ๆ  บ่อยครั้ง เพื่อสร้างให้ประเด็นนั้น

มคีวามสำาคญัในสายตาของผูอ้า่นหนังสอืพมิพ ์โดยในงาน

วิจัยเร่ืองน้ีพบว่ามีการให้ความสำาคัญกับประเด็นด้าน

การเมืองมากที่สุดในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชดั

ลึกและมติชน แต่ให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านสังคม

มากที่สุดในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 (3) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ

มีการนำาเสนอใน “ทิศทางที่เป็นกลาง” ทั้ง 2 ช่วงเวลา 

แต่ในช่วงที่ 1 มี “ทิศทางบวก” มากกว่า “ทิศทางลบ” 

ส่วนในช่วงที่ 2 มี “ทิศทางลบ” มากกว่า “ทิศทางบวก”

จากผลการวิ เคราะห์ทิศทางของบทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก และมติชนท่ีพบว่า

หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีทิศทางการนำาเสนอที่เป็น 

กลางมากที่สุด ทั้ง 2 ช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

หนังสอืพมิพ์ดงักลา่วไม่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นการทำางาน

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างชัดเจนนัก แต่การ

ท่ีพบว่าในช่วงท่ี 1 หนังสือพิมพ์มีทิศทางท่ีเป็นบวก

มากกว่าทิศทางลบ ย่อมแสดงว่าในช่วงแรกหนังสือพิมพ์

ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชามากกวา่ในช่วงที ่2 เนือ่งจากในชว่ง

ท่ี 1น้ันมีทิศทางการนำาเสนอเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

นัน่เอง ซึง่การท่ีผูว้จิยัสนใจศกึษาทิศทางการนำาเสนอของ

บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ก็เนื่องมาจากต้องการ

ทราบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการแสดงทัศนะหรือ

ทา่ทตีอ่ประเด็นทางสงัคม โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กบัพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชาอยา่งไร  ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของแดริ่งและโรเจอร์ส (Dearing and Rogers, 

1996) ท่ีกล่าวว่า “การกำาหนดวาระของสื่อมวลชน” 

หมายถึง การให้นำ้าหนักและความสำาคัญกับประเด็น

ปัญหา รวมท้ังการแสดงทัศนะหรือท่าทีการให้เหตุผล 

เพือ่ยำา้ความสำาคญัทีส่ือ่มวลชนเปน็ผูค้ดัเลอืกวา่เรือ่งใดที่

ผู้อ่านควรที่จะรับรู้ เพื่อเป็นการจัดลำาดับความสำาคัญให้

กับผู้อ่าน และให้สาธารณชนเกิดการรับรู้และจัดลำาดับ

ความสำาคัญของข่าวสารไปตามทิศทางเดียวกันกับ

สือ่มวลชน ดังนัน้หนงัสือพมิพฉ์บับใดท่ีมทิีศทางในการนำา

เสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างชัดเจน ย่อมแสดงถึง

การใหน้ำา้หนกัและความสำาคญักบัประเด็นนัน้วา่ตอ้งการ

ให้ผู้อ่านเห็นด้วยหรือคัดค้านประเด็นที่นำาเสนอ

 การที่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นำาเสนอใน

ทิศทางที่เป็นลบมากกว่าเป็นบวกในช่วงที่ 2 ทำาให้ทราบ

ว่าท่าทีหรือจุดยืนของหนังสือพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวคือ สนับสนุนในช่วงแรก แต่เริ่มคัดค้านหรือไม่เห็น

ดว้ยในชว่งหลงัของการทำางานของพลเอกประยทุธ ์จนัทร์

โอชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มาลี บุญศิริพันธ์ 

(2537) ท่ีกล่าวว่า บทบรรณาธิการเป็นส่วนสำาคัญท่ีสุด

ส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ซึ่งสะท้อนให้ผู้อ่านได้ทราบ

และเข้าใจถึงความเป็นไปของกระแสข่าว ทัศนะและ

นโยบายของหนังสือพิมพ์ต่อปัญหาบ้านเมือง เปรียบ
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เสมือนเวทีแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์จากกอง

บรรณาธิการ จากผู้อ่านและผู้ชำานาญเฉพาะด้านดังนั้น

เมื่อทัศนะและนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อบ้านเมือง

เปลี่ยนแปลงไป จึงทำาให้ทิศทางการนำาเสนอใน

บทบรรณาธกิารเปลีย่นแปลงไปด้วยแต่กลบัไมส่อดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ กฤษฎา เพ็ชรประยูร (2546)  เรื่อง 

“การนำาเสนอเนื้อหาทางการเมืองในบทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  

มตชิน” มวีตัถปุระสงค์ของการวจัิยเพือ่ศึกษาทศิทางของ

การนำาเสนอเนื้อหาทางการเมืองกลุ่มตัวอย่างคือ 

บทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัและบทบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 ถึง

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2544 จำานวน 358 บทความ  ผล

การวิจัย พบว่า ทิศทางของการนำาเสนอเนื้อหาทางการ

เมอืง บทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ติชนมทีศิทางการนำา

เสนอเป็นเชิงลบมากกว่า ในขณะที่บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีทิศทางการนำาเสนอเป็นกลางและ

เป็นเชิงบวกมากกว่าจะเห็นได้ว่างานวิจัยของ กฤษฎา       

เพ็ชรประยูร พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีทิศทางที่เป็นกลาง

อยา่งชดัเจนเหมอืนงานวจัิยเร่ืองน้ี แต่กลบัพบวา่มทิีศทาง

ลบโดยเฉพาะในบทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ตชิน และ

หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัเองกไ็มไ่ด้มทีศิทางเปน็กลางสว่นใหญ ่

แต่กลับพบว่ามีทั้งกลางและบวกในจำานวนท่ีไม่แตกต่าง

กนัมากนัก ซึง่การทีผ่ลการวจัิยของ กฤษฎา เพช็รประยรู

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก

สถานการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพราะในช่วงที่ผู้

วิจัยกำาลังทำาวิจัยเรื่องนั้นถือเป็นช่วงที่มีภาวะทางการ

เมอืงทีไ่มป่กติ เพราะการเปลีย่นแปลงตัวผูน้ำาเกดิขึน้จาก

การทำารฐัประหารของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิีน่ำา

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงต่อมาก็ได้ดำารง

ตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้สื่อมวลชนซึ่งถือ

เป็นฟันเฟืองและเป็นกลไกสำาคัญในทางการเมืองย่อม

ต้องได้รับอิทธิพลบางอย่างมากดดันการทำางานหรือ

การนำาเสนอข่าวหรือบทบรรณาธิการนั่นเอง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 (1 )  หากมีการวิ เคราะห์ทิศทางของบท 

บรรณาธกิารท่ีมตีอ่กลุม่ทางการเมอืงกลุม่อืน่ นา่จะทำาให้

เห็นภาพทิศทางของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้ชัดเจน

วา่สนบัสนุนหรอืคัดคา้นการทำางานของบุคคลใดหรอืกลุม่

บุคคลใด    

 (2) นา่จะมกีารวเิคราะหเ์นือ้หาการใชค้ำาพดูเพือ่

สร้างเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว

ในหนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาไทย เพือ่จะไดใ้ชเ้ปน็แนวทาง

ในการศึกษาการนำาเสนอเนื้อหาในสื่อมวลชนที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อความขัดแย้งทางการเมือง 

 (3) ผู้อ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยควรรู้เท่าทันส่ือ

หรอืควรมวีจิารณญาณในการอา่นและตคีวามเจตนาของ

นักข่าวหรือตัวบรรณาธิกรณ์ เพื่อจะได้วิเคราะห์และ

แยกแยะไดว้า่ ควรเช่ือหรือไมค่วรเช่ือ อะไรคอืข้อเทจ็จรงิ 

อะไรคือความคิดเห็น และสามารถตีความความหมาย

ระหว่างบรรทัดได้ แม้ว่าในบทบรรณาธิการจะเป็นพื้นที่

สำาหรบัความคดิเหน็กต็าม แตก่ผ็า่นการหาขอ้มลูและนำา

เสนอข้อมูลที่เป็นจริงในเบื้องต้นก่อน ซึ่งหากผู้อ่าน

สามารถแยกแยะไดก็้จะไมต่อ้งตกเป็นส่วนหนึง่ของความ

ขัดแย้งทางการเมือง  

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กฤษฎา เพ็ชรประยูร. (2546). การนำาเสนอเนื้อหาทางการเมืองในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2543). มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์.

ดรณุ ีหริญัรกัษ์. (2538). เทคนิคการหาขา่วและการเขียนข่าวหนงัสอืพิมพ.์ กรงุเทพฯ: สำานกัพมิพ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย.

นรินทร์ นำาเจริญ. (2549). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นาฏยา พิลางาม. (2556). การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการกำาหนดวาระของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในบริบท

 การเมอืงไทย กรณรีา่งพระราชบญัญตันิริโทษกรรมสมยัรฐับาลนางสาวย่ิงลกัษณ ์ชนิวัตร. วทิยานพินธป์รญิญา

 ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.



50

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ภณรตัน ์คชสทิธิ.์ (2557). การเขยีนแสดงความเหน็ในบทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาไทย. วารสารมนษุยศาสตร์

 และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 33(5), 322.

มาลี บุญศิริพันธ์. (2534). การเขียนบทบรรณาธิการ. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การข่าวและบรรณาธิกรณ์ 

 หน่วยที่ 6-9 (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

  . (2537). หลักการทำาหนังสือพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.

วราภรณ์ ทรัพย์รุ่งเรือง. (2542). บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ Bangkok Post, 

 The Nation และ Business Day. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภวรรณ ภู่เจริญ. (2549). การวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่อการทำารัฐประหาร 19 กันยายน 2549. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2534). การสื่อสารกับการเมือง. กรุงเทพฯ: ประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง.

ภาษาอังกฤษ

Cohen, B. C. (1963). The press and foreign policy. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Dearing, J. W., & Rogers, E. M. (1996). Agenda Setting. Thousand Oaks: SAGE. 

Jacob Smith. (2010). Editorial Pages and the Marketplace of Ideas: A Quantitative Content Analysis  

 of Three Metropolitan Newspapers. School of Graduate Studies. Utah State University.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of the mass media. Public Opinion 

 Quarterly, 36, 176-187.


