
บทที่ 2

เอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ

ลักษณะและความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล

                 องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารงานสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งไดประกาศในวันที่ 1 ธันวาคม 2537  และใหมีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม 2538  เปนตนมา   
                 รัฐบาลไดจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 617 แหงและไดยกฐานะสภาตําบล
ข้ึนเปนนิติบุคคลจํานวน 6,216 แหง และไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน 11,944 คน ข้ึนเปนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2538   การดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลจะเปนไปอยางอิสระ  มีอํานาจในการบริหาร  การกําหนดนโยบายและ
การตัดสินใจ  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การทํานิติกรรมที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โอน
สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิในทางกฎหมายดวยตนเอง ภายในอํานาจหนาที่ที่กฎหมายไดกําหนดไว
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่น ยังมีอํานาจในการออก
ขอบังคับตําบลที่ใชกับราษฎรในพื้นที่อีกดวย ในแงบทบาท และความสําคัญของหนวยบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะเดน ดังนี้

     1)  แบงเบาภาระหนาที่ของรัฐบาลซึ่งเปนการมอบหนาที่ของรัฐบาลในสวนกลางไปให
                      กับประชาชนในทองถิ่นในการปกครองตนเองอยางแทจริง  โดยผูบริหารทองถิ่นซึ่ง
                      มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใน
                      การกําหนดนโยบายของทองถิ่น และควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายนั้น
                      โดยคํานึงถึงนโยบายรัฐบาลดวย

     2)  เสริมบทบาทการมีสวนรวมในการปกครองตนเองของประชาชนและใหความรูใน
                      การบริหารงานของทองถิ่นที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหา และตอบสนอง
                      ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

     3)  เปนโอกาสใหบุคคลที่มีความรูความสามารถบริหารงานจนเกิดความชํานาญ และ
                      มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ นับเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยังกระจาย
                      ทรัพยากรบุคคลไปยังพื้นที่ตาง ๆ นอกจากเขตเมืองใหญอีกทางหนึ่งดวย
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                      ( กระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 1 - 2 )

1.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล
                 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคการ
บริหารสวนตําบลมีลักษณะโครงสรางการบริหารงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สภา อบต. กับ
คณะกรรมการบริหาร อบต. และ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีปลัด อบต. เปนหัวหนา
สํานักงาน ดังนี้

แผนภาพ 1  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล

        หมายเหตุ : 1.  ในกรณีเขต อบต. มีเพีย
                              การเลือกตั้งหมูบานละ 6
                         2.  ในกรณีเขต อบต. มีเพียง
                              การเลือกตั้งหมูบานละ 2

        ที่มา : สนิท จรอนันต, 2543 : 48

 สภาองคการบริหารสวนตําบล
    - สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนตําบล
       ซึ่งไดรับการเลือกตั้งหมูบานละ 2
       คน

     คณะกรรมการบริหารองคการ
     บริหาร สวนตําบล

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบล
  เลือก
ง 1 หมูบาน  สมาชิก อบต. มาจากการไดรับ
 คน
 2 หมูบาน  สมาชิก อบต. มาจากการไดรับ
 คน

    - ประธานกรรมการบริหาร 1 คน
    - กรรมการบริหาร 2 คน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 ( พนักงานสวนตําบล )

สวนตางๆสวนตางๆ
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                 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนองคการฝายนิติบัญญัติ  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ในแตละหมูบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนั้นหมูบานละ 2 คน ในกรณีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียง 1
หมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 6 คน ในกรณีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียง 2 หมูบาน ใหสภาองคการบริหาร
ตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละ 3 คน ( สนิท จรอนันต,
2543 : 47 )
                 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภา และ รองประธานสภา ซึ่งเลือกจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการ
ประชุม ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เมื่อประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ใดตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบหมาย สวนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย ( กรมการปกครอง, 2539 : 10 - 11 )

2.  หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
                 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ตอไปนี้ ( กรมการปกครอง, 2539 : 10  -
11 )

                 1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ
                      องคการบริหารสวนตําบล
                 2)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และราง
                      ขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
                 3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย และ แผน
                      พัฒนาตําบล

    
                 คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานไมเกิน 2 คน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดรับการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน และใหคณะกรรมการ
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บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร  มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป       
( กรมการปกครอง, 2539 : 11 - 12 )
                 คณะกรรมการบริหาร อบต.มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  ( กรมการปกครอง, 2539 : 12 )

                 1)  บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับ และ แผน
                      พัฒนาตําบล และ รับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอ
                      สภาองคการบริหารสวนตําบล
                 2)  จัดทําแผนพัฒนาตําบล และ งบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภา
                      องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ
                 3)  รายงานผลการปฏิบัติงาน และ การใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
                      ทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง
                 4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ราชการมอบหมาย

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง

1.  การสื่อสารทางการเมือง
                 ความหมายของการสื่อสารทางการเมืองอาจอธิบายไดวา

                 ... การสื่อสารทางการเมืองหมายถึงกิจกรรมใด ๆของสถาบันเฉพาะซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น
                 เพื่อทําหนาที่ในการกระจายขอมูลขาวสาร ความคิด และทัศนคติอันเกี่ยวกับเร่ือง
                 การเมืองการปกครอง การถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับการเมืองจากสวนหนึ่งของ
                 ระบบการเมืองไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมือง  ทั้งยังเปนการถายทอดระหวาง
                 ระบบสังคมกับระบบการเมืองดวย... (ระวีวรรณ  ประกอบผล และ ทวี  สุรฤทธิกุล,
                 2541 : 253)

   
                 การสื่อสารมีหนาที่หลักในการถายทอดความรูและขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึ้น
ในระบบการเมือง การสื่อสารในลักษณะนี้เปนการสื่อสารทางการเมือง  ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองจะชวยใหประชาชนสามารถตัดสินใจ
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ในประเด็นทางการเมืองตาง ๆ ไดอยางถูกตองและสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ ( พงษศรี บุญสุวรรณ, 2532 : 7 - 8 )
                 การสื่อสารกับการเมืองจัดวาเปนสิ่งที่อยูควบคูกันจนแยกไมออกทั้งนี้เพราะการเมือง
เกิดขึ้นไดเฉพาะในระบบสังคม กลาวคือ ความเปนไปของชีวิตสังคมขึ้นอยูกับความสามารถของ
ประชาชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน คือ แลกเปลี่ยน ความรัก ความเกลียด
ความกลัว ความเคารพ ชึ่งใชสนับสนุนการสั่ง การชักจูง การโตเถียง การคัดคาน อันเปนฐาน
การแขงขันดานอํานาจและอิทธิพลหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสื่อสารเปนเครื่องมือสนับสนุนหรือ
เรียกรองทางการเมืองนั่นเอง ( พงษศรี  บุญสุวรรณ, 2532 : 8 )
                 ลักษณะสําคัญของการสื่อสารทางการเมืองมีองคประกอบดังนี้ ( กาญจนา แกวเทพ,
2542 : 198 - 199 )

                 1)  ผูสงสารจะประกอบดวยกลุมบุคคล  กลุมใหญ  กลุมแรกคือ แหลงขาวซึ่งอาจจะ
                      เปนรัฐบาล เจาหนาที่รัฐ พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน กลุมผลักดันฝาย
                      ประชาชน และ อีกกลุมหนึ่งคือ ส่ือมวลชน
                 2)  ขาวสารจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเมือง ในความหมายของการจัดสรร การตอสู
                      แยงชิง ปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ เนื้อหาทางการเมืองเปนเรื่องราวที่อยู
                      ในปริมณฑลของสาธารณะ ( public affairs ) ไดแก เร่ืองการเลือกตั้ง การแกไข
                      กฎหมายการทํางานของหนวยงานของรัฐ ฯลฯ ตัวบุคคลที่อยูในขาวสารจัดเปน
                      บุคคลสาธารณะและเหตุการณที่เกิดขึ้นก็เปนผลประโยชนของสวนรวม ( public   
                      interest )
                 3)  ชองทางสําหรับการไดมาซึ่งขาวสารและการเผยแพรขาวสารนั้นเปนไปตามหลัก
                      ของการสื่อสารมวลชนโดยทั่วไป กลาวคือมีทั้งรูปแบบที่เปนแบบฉบับทางการ  เชน   
                      การเปดแถลงขาวของพรรคการเมือง  การสัมภาษณของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้ง
                      รูปแบบที่ไมเปนทางการ  เชน การเจาะขาวดวยการคนควาเอกสารหรือเลือก
                      สัมภาษณขาราชการ
                 4)  คุณลักษณะของการสื่อสารทางการเมืองหรือเปาหมายการสงขาวสารเรื่อง
                      การเมืองเปนเรื่องของการใชอํานาจจัดการกับสภาวะที่เปนอยูใหเปนไปตาม
                       เจตนจํานงของผูกระทําการ ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองจึงเปนรูปแบบหนึ่งของ
                       การใชอํานาจเพื่อการโนมนาวใจ ( persuasive communication )
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แผนภาพ 2  กระบวนการสื่อสารทางการเมือง

       แหลงขาว

เปาหมาย :                                                                                                  เปนเรื่องสาธารณะ
   ใชอํานาจมาจัดการ
   กับสภาวะที่เปนอยู
   ใหเปนไปตามเจตจํานง
   ของแหลงขาว

        ที่มา : กาญจนา  แกวเทพ, 2542 : 198

                 บทบาทของการสื่อสารทางการเมืองในการพัฒนาการเมืองมีดังนี้ ( Pye,1963 : 2 -
23, อางถึงใน พงษศรี บุญสุวรรณ 2532 : 10 )

                 1)  ชวยใหการกระทําบางอยางของปจเจกบุคคลมีผลหรืออิทธิพลกระทบไปทั่วทั้ง
                      สังคม
                 2)  ทําใหเห็นวาการเมืองของมวลชนเปนสิ่งที่มีเหตุผล
                 3)  กําหนดขอบเขตหรือแนวทางในการคาดหมายสิ่งที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคตและใน
                      การวัดระดับความสามารถในการมองการณไกลของผูนํา
                 4)  ชวยใหประชาชนเขาใจกระบวนการทางการเมือง เจตนาและกระบวนการกระทํา
                      ของนักการเมือง
                 5)  ชวยในการกําหนดกฎเกณฑของสังคมเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจวา อะไรเปน
                       เหตุและอะไรเปนผลของการกระทําในทางการเมืองและอะไรที่ผูนําและผูตาม
                       สามารถยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองหรือมีเหตุผล

  - รัฐ
  - พรรคการเมือง
  - กลุมพลังประชาชน

สื่อสารมวลชน

 เนื้อหาขาวสาร

ชองทางสื่อ

 ผูรับสาร
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                 การสื่อสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารนั้นจะกอใหเกิดผลกับผูรับสารในลักษณะของเข็ม
ฉีดยา ไมวา ผูสงสารจะสงสารอะไรไปผูรับสารยอมจะรับสารนั้น ซึ่งจะไปมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรับสารไดตามที่ผูสงสารตองการ ผูรับสารเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารทางการเมือง ผูรับสารจะมีการตอบสนองและแสดงปฏิกิริยาตอ
สารในลักษณะที่ตางกันในบริบทเชิงสังคมของผูรับสาร

2.  การสื่อสารมวลชน
                 การสื่อสารมวลชนเปนการสื่อสารที่ไมเปนสวนตัว   และ โดยออมโดยมุงไปสูคนจํานวน
มาก ( Burgoon, 1974 : 287 )  การสื่อสารมวลชน คือ กระบวนการของการสงขาวสาร  ความคิด
และทัศนคติ  ไปสูผูรับสารจํานวนมากที่มีความแตกตางกันโดยการใชส่ือที่ถูกพัฒนาเพื่อการนี้
( Agee  et al, 1983 : 35 )  การสื่อสารมวลชน คือ การสื่อสารที่มุงไปสูผูรับสารจํานวนมากซึ่งมี
ความแตกตางกัน และไมเปนที่รูจักของผูสงสาร สารถูกสงไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อใหถึงประชาชน
ผูรับสารไดอยางรวดเร็วในเวลาเดียวกันและสารนั้นมีลักษณะที่ไมยั่งยืนโดยอาศัยสื่อมวลชนเปน
ส่ือ ( Wright, 1975 : 8 )
                 การสื่อสารมวลชนเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกลุมคนจํานวนมากใน
สังคม  โดยใชชองทางคือ ส่ือมวลชน  ซึ่งหมายถึง การสื่อสารที่อาศัยหนังสือพิมพ หนังสือนิตยสาร
วิทยุ  โทรทัศน และภาพยนตรเปนชองทางของการสื่อสารมวลชน  เมื่อสารนั้นสงออกไปแลว  จะ
ไปถึงผูรับสารจํานวนมาก  ซึ่งเรียกวา มวลชน  ซึ่งหมายถึง ผูอานหนังสือพิมพ  นิตยสาร  ผูฟงวิทยุ
ผูชมโทรทัศน และภาพยนตร ( อรนุช  เลิศจรรยารักษ, 2528 : 59 )
                การสื่อสารมวลชนประกอบดวยสถาบัน และเทคนิคซึ่งกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี ( หนังสือพิมพ วิทยุ ภาพยนตร ฯลฯ ) สงเนื้อหาที่เปนสัญลักษณ
ไปสูผูรับสารที่มีขนาดใหญมีความแตกตางกันและอยูกันอยางกระจัดกระจาย ( Janowitz, 1968 :
41 )
                 วินัย  ทิพยสุวรรณ ( 2528 : 13 )  กลาววา องคการหรือสังคม ถาขาดการติดตอส่ือสาร
ก็จะอยูไมได เนื่องจากการติดตอส่ือสารเปนเรื่องของการทําความเขาใจระหวางบุคคลกับองคการ
หรือสังคม และปจจัยที่สําคัญในการติดตอสงขาวสาร  คือ

    1)  ปจจัยเกี่ยวกับการเชื่อถือหรือรับรู  ซึ่งไดแก เร่ืองราวตาง ๆ  ขอเท็จจริง  หรือปญหา
ตาง ๆ
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     2)  ปจจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจและอารมณ ซึ่ง ไดแก  บรรยากาศที่เกี่ยวกับอารมณ    
ทัศนคติและปฏิกิริยา  ความจงรักภักดี  หรือทาทีเปนศัตรู ความรูสึกสนับสนุน หรือไมเห็นดวย
และวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการ
                 ปจจัยที่กลาวมาขางตน จะมีผลกระทบตอบุคคลในการรับรูเร่ืองราวตาง ๆ อยูเปน
อันมากเพราะการติดตอส่ือสารเปนศิลปะการถายทอดขาวสาร  ความคิดเห็นและทัศนคติจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ( มังกร  ชัยชนะดารา, 2512 : 2 )
                 ตามแนวความคิดของ โรเจอรส ( Rogers, 1973 : 45, อางถึงใน วินัย ทิพยสุวรรณ,
2528 : 14 ) กระบวนการติดตอส่ือสาร ( communication process ) ประกอบดวย  ผูสงสาร  สาร
ชองทางการสื่อสาร  และผูรับสาร

แผนภาพ 3  แบบจําลองของกระบวนการติดตอส่ือสารตามแนวความคิดของ Rogers

                ชองทางการสื่อสาร
                                   สาร      

    ปฏิกิริยาตอบสนอง

        ที่มา : วินัย  ทิพยสุวรรณ, 2528 : 14

                 ปฏิกิริยายอนกลับเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการสื่อสาร  ผูสงสารสามารถนําเครื่อง
ชวยในการพิจารณาวา การสื่อสารนั้นบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคที่ตองการมากนอยเพียงใด
เพราะโดยทั่วไปการติดตอส่ือสารมีจุดประสงคที่จะกอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงของผูรับ โดย
ขาวสารจะถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางการสื่อสาร ( วินัย ทิพยสุวรรณ,
2528 : 14 - 15 )
                 ชองทางในการสื่อสาร จะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ( Rogers, 1973 อางถึงใน วินัย
ทิพยสุวรรณ, 2528 : 15 )

     1)  ชองทางการสื่อสารของสื่อสารมวลชน ( mass media channels ) เปนวิถีทางใน
การถายทอดขาวสารผานทางสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร วิทยุโทรทัศน

แหลงสาร
ผูเขารหัส

ผูรับสาร
ผูถอดรหัส



22

เปนตน ซึ่งสามารถที่จะไปถึงกลุมผูฟงที่มีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  เปนการเพิ่มพูนความรู และ
แพรกระจายขาวสารรวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติที่บุคคลมีอยูได

     2)  ชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล ( interpersonal channels ) เปนการติดตอ
ระหวางบุคคลตอบุคคล  เพื่อที่จะถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร
                 ชองทางการสื่อสารทั้ง 2 อยางนี้ตองใชควบคูกันเพราะแตละชองทางมีจุดเดนตางกัน
ชองสารที่เปนสื่อมวลชนจะเพิ่มพูนความรู สวนการสื่อสารระหวางบุคคลจะชวยใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทัศนคติ  บทบาทรวมกันของการสื่อสาร 2 ลักษณะจะทําใหการพัฒนาบรรลุผลได 

แผนภาพ 4  เปรียบเทียบคุณลักษณะสําคัญที่แตกตางระหวางชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อมวลชน
( mass media channel ) และชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อระหวางบุคคล ( interpersonal
channel )

         คุณลักษณะ ชองทางการสื่อสารมวลชน ชองทางการสื่อสาร
ระหวางบุคคล

การไหลของขาวสาร มีแนวโนมที่จะเปนแบบทางเดียว มีแนวโนมที่จะเปนแบบสอง
ทาง

ความเร็วในการสงสารไป
ยังผูรับสารจํานวนมาก

คอนขางเร็ว คอนขางชา

ความสามารถในการ
เลือกผูรับสาร

คอนขางต่ํา คอนขางสูง

ความสามารถในการตอบ
สนอง

คอนขางต่ํา คอนขางสูง

ผลที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มพูนความรู เปลี่ยนแปลงทัศนคติ

        ที่มา : วินัย  ทิพยสุวรรณ, 2528 : 16

                 ส่ือมวลชนซึ่งใชเปนสื่อในการสื่อสารมวลชนนั้นมีลักษณะดังตอไปนี้ ( ปรมะ
สตะเวทิน, 2539 : 69 - 72 )
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                 1)  สามารถเขาถึงผูรับสารจํานวนมากที่อยูหางไกลในหลายพื้นที่พรอม ๆกัน
                 2)  ส่ือสารกับคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ใกลเคียงกับเหตุการณ
                 3)  บรรจุเนื้อหาหลากหลายตามความสนใจและความตองการของผูรับสาร
                 4)  นําสารไปสูประสาทสัมผัสของผูรับสารไดจํากัดเพียง 2 ทางคือ การเห็นและ
การไดยิน
                 5)  เปนการสื่อสารลักษณะทางเดียว ( one-way communication ) มากกวาลักษณะ
ของการสื่อสารสองทาง ( two-way communication ) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสื่อสารระหวางบุคคลที่ใชส่ือบุคคล ซึ่งมีการรับทราบการสื่อสารกลับอยางมากและรวดเร็ว
                 องคกรสื่อมวลชนเปนแหลงผลิตขาวสาร  โดยนําขาวสารจากแหลงตาง ๆ มาถอดรหัส
แปลความหมาย อันเปนการพิจารณาวา สารใดสมควรนําออกเผยแพร หลังจากนั้นจึงนําไปเขา
รหัสเพื่อดําเนินการตอไป  เมื่อไดสงสารออกสูมวลชนผูรับสารแลว  ผูรับสารแตละคนจะทํา
การถอดรหัส ตีความ และเขารหัส  ผูรับสารจากสื่อมวลชนไมไดอยูโดดเดี่ยวในสังคม  หากแตมี
ความผูกพันกับกลุมตาง ๆ  ความสัมพันธนี้ทําใหการรับ และการตีความเปนไปตามอิทธิพลของ
กลุม   โดยทั่วไปนั้นกระบวนการสื่อสารมักมีลักษณะ 2 ทางหรือเวียนเปนวงกลมระหวางผูสงสาร
และ ผูรับสาร แตกระบวนการสื่อสารมวลชนนั้น มักจะมีลักษณะคอนขางเปนเสนตรงหรือเปนทาง
เดียว คือ ส่ือสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมาก ( ชแรมม,1960 อางถึงใน ยุพา สุภากุล,
2540 : 14  - 15 )
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แผนภาพ 5  แบบจําลองที่แสดงถึงกระบวนการสื่อสารมวลชน ( Schramm’s Tuba Model )

      องคการสื่อสารมวลชน                                                                     - ผูรับสารมวลชน
                                                                                                      - ผูรับสารจํานวนมาก
                                                                                                        ซ่ึงแตละคนเขารหัส
                    ผูเขารหัส                                                                       ตีความ ถอดรหัส
                    ผูตีความ
                    ผูถอดรหัส         ขาวสารเดียวกัน
                                            ท่ีสงไปจํานวนมาก                              ผูรับสารแตละคน
        สิ่งที่นําไปเปน                                                                         เชื่อมโยงกับกลุมตางๆ
        ขาวสาร                                                                                  ช่ึงขาวสารที่ไดรับมัก
        จากแหลงตางๆ                                                                       จะถูกตีความหมาย
                                                                                                     ตามอิทธิพลกลุมเหลา
                                                                                                     น้ัน
                                       การปอนกลับในลักษณะอนุมาน

        ที่มา : ยุพา สุภากุล, 2540 : 14

                 ในกระบวนการสื่อสาร  ปฏิกิริยาโตตอบเปนสิ่งจําเปนและที่สําคัญ แสดงวาการสื่อสาร
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายหรือไม  ปฏิกิริยาโตตอบเปนตัวชี้ใหการสื่อสารดําเนินตอไปหรือ
หยุดชะงักลง  ปฏิกิริยาโตตอบจะสามารถใหผูสงสารเขาใจถึงความคิด  ความตองการ  อารมณ
และทัศนคติของผูรับสารนั้น  ปฏิกิริยาโตตอบสามารถแบงออกได 2 ประเภท ( อรุณีประภา     
หอมเศรษฐี, 2531 : 19 )  คือ
                 1)  ปฏิกิริยาโตตอบทางบวก
                       ผูรับสารที่มีปฏิกิริยาในทางบวกหรือเชิงตอบรับจะแสดงความพึงพอใจ สวนผูสง
สารเมื่อไดรับปฏิกิริยาในทางบวกก็จะเกิดความรูสึกกระตือรือรน ภาคภูมิใจ อยากทําการสงสาร
นั้นตอไป
                 2)  ปฏิกิริยาโตตอบทางลบ
                       ผูรับสารที่มีปฏิกิริยาโตตอบในทางลบเชิงจะแสดงอาการไมพอใจคัดคานและ
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การแสดงออกอื่น ๆ  สวนผูสงสารเมื่อไดรับปฏิกิริยาโตตอบในทางลบก็จะเกิดความรูสึกอึดอัด
ไมพอใจ อาจมีการแข็งขืนหรืออาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวิธีการในการสื่อสารเพื่อใหเปนที่
พึ่งพอใจแกผูรับสารหรืออาจจะหยุดชะงักไมสงสารนั้นตอไป
                 ปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนในทางบวกหรือทางลบยอมมีประโยชนตอ
การสื่อสารทั้งสิ้น เพราะทําใหผูสงสารสามารถทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการสงสาร ( อรุณีประภา
หอมเศรษฐี, 2531 : 19 )
                 รูปแบบปฏิกิริยาโตตอบของการสื่อสาร  อรุณีประภา  หอมเศรษฐี ( 2531 : 19 ) ได
แบงออกเปน 4 ประเภทวา
                 1)  ไมมีปฏิกิริยาโตตอบกลับมาในทันที   ทั้งนี้เพราะผูสงสารและผูรับสารไมสามารถ
มองเห็นกัน
                 2)  ผูสงสารและผูรับสารสามารถมองเห็นตัวกันได   ปฏิกิริยาโตตอบก็ยอมมีกลับมาใน
ทันทีทันใด
                 3)  ผูรับสารมีโอกาสเพียงปฏิเสธหรือตอบรับเทานั้น  ไมมีโอกาสอธิบายขยายความได
                 4)  ผูสงสารและผูรับสารสามารถโตตอบกันไดโดยอิสระ
                 ปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดขึ้นในการสื่อสารมวลชนคือลักษณะที่ไมมีปฏิกิริยาโตตอบกลับ
ทันทีเทานั้น  สวนปฏิกิริยาอีก 3 รูปแบบจะอยูในการสื่อสารระหวางบุคคล

3.  ระบบขาวสาร 2 ขั้นตอน
                 ระบบขาวสาร 2 ข้ันตอน หมายถึง ระบบการสื่อสารจากสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลตอผูนํา
ทางความคิดในทองถิ่นกอนแลวจึงสงผลตอประชาชนอีกทอดหนึ่ง ( Dennis and Merrill, 1996 :
98 )  ระบบดังกลาวนี้ปรากฏในสังคมที่การติดตอส่ือความหมายระหวางบุคคลตอบุคคลยังมี
บทบาทสูง  มีการศึกษาวา ในสังคมเชนนี้ ผูนําทางความคิดของชุมชนมักมีความสนใจขาวสาร
จากสื่อมวลชนมากกวาประชาชนในทองที่ ( วินัย  ทิพยสุวรรณ, 2528 : 6 - 7 )
                 การศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยวา ในสังคมของสหรัฐอเมริกาประมาณ ค.ศ 1940
ผูนําทางความคิดของชุมชนมีอิทธิพลตอการเลือกตั้งมากกวาสื่อสารมวลชนซึ่งมีบทบาททางออม
คือ มีอิทธิพลตอผูนําของชุมชนและสงผลเปนอิทธิพลตอชุมชนอีกทีหนึ่ง ( Wilson, 1995 : 317 )
                 ระบบการสื่อสาร 2 ข้ันตอนจะเห็นในสังคมที่มีความใกลชิดกันระหวางผูนําทาง
ความคิดและประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะสังคมที่ผูนําชุมชนที่มีบทบาทหนาที่ในทองถิ่นสูงและ
ไดรับความศรัทธาจากประชาชนก็จะปรากฏกระบวนการสื่อสารดังกลาว  ขาวสารที่ผูนําความคิด
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ไดรับจะถูกถายทอดไปสูประชาชนตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของผูนําทางความคิดใน
ชุมชน

4.  การเปดรับสื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคม
                ปาริชาติ นิติมานพ ( 2534 : 38 ) ไดกลาวถึงความสัมพันธของการเปดรับส่ือมวลชนกับ
ความทันสมัยของสังคมวา  การขยายตัวของชุมชนเปนเมือง ( urbanization ) จะชวยใหเกิด
การพัฒนาทางดานการเรียนรู กลาวคือ ระดับการรูหนังสือที่สูงขึ้นจะทําใหการเปดรับส่ือมวลชน
แพรหลายมากขึ้น และในทํานองเดียวกัน เมื่อชุมชนมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น ขอบขายของสื่อมวลชนก็จะขยายตัว และชวยยกระดับการรู
หนังสือมากขึ้นดวย ประชาชนจะถูกกระตุนใหสนใจและเขารวมในกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น  การมีสวนรวมของประชาชนจัดวาเปนเปาหมายสําคัญของสังคม
สมัยใหม  ดังแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพ 6  ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆในความทันสมัยของสังคม

        ที่มา : ปาริชาติ นิติมานพ, 2534 : 8

การทําใหเปนเมือง
( urbanization )

การเปดรับสื่อมวลชน
( mass media exposure )

   การอานออกเขียนได
         ( literacy )

การมีสวนรวมทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ

 ( political and economic
   participation )
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                 มีการศึกษาถึงกระบวนการที่ทําใหบุคคลซึ่งอยูในสังคมแบบดั้งเดิมกลายเปนคนทันสมัย
ในกรณีชาวนาในกลุมประเทศละตินอเมริกา ปรากฏวา ความทันสมัยนั้นขึ้นอยูกับการอานออก
เขียนได การเปดรับส่ือมวลชน  ความรูจักสังคมภายนอก  การเขาใจบทบาทของผูอ่ืน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อถือโชคชะตา  การยอมรับนวัตกรรม  ความรูทางดานการเมือง และ
ความมุงหวังของบุคคล ( Rogers, 1969 อางถึง ในปาริชาติ นิติมานพ, 2534 : 21 )

แผนภาพ 7  ปจจัยความทันสมัยของสังคม

       - การอานออกเขียนได               - ความเขาใจบทบาทของผูอ่ืน    - การยอมรับนวัตกรรม
       - การเปดรับส่ือมวลชน              - แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                 - ความรูทางการเมือง
       - ความรูจักสังคมภายนอก         - ความเชื่อในโชคชะตา             - ความมุงหวัง

        ที่มา : บุษบา  สุธิธร, 2528 : 25

                       โดยสรุปแลว  การรูหนังสือ  การเปดรับส่ือมวลชน และความรูจักสังคมภายนอกจะ
ชวยใหบุคคลมีความกลาที่จะรับนวัตกรรมและแสวงหาความรูทางดานการเมือง  อีกทั้ง
ความกระตือรือรน  ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีแรงผลักดันจากคุณลักษณะทางจิตวิทยา  อันไดแก
ความเขาใจบทบาทของผูอ่ืน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความไมเชื่อถือโชคชะตาก็จะทําใหบุคคล
นั้นเปลี่ยนเปนคนทันสมัย
                 นอกจากนี้  ยังมีการศึกษาบทบาทของสื่อมวลชน ในฐานะที่เปนปจจัย ซึ่งอยูระหวาง
กลางหรือตัวแปรแทรกในกระบวนการทําใหทันสมัยอีกดวย โดยพิจารณาไดจากแบบจําลองตอไป
นี้ ( Rogers, 1969 อางถึง ในปาริชาติ นิติมานพ, 2534 : 18 - 22 )

    ผลที่เกิดขึ้น   ตัวแปรแทรกตัวแปรตน
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แผนภาพ 8  ผลของการเปดรับส่ือมวลชนที่มีตอความทันสมัย

     

        ที่มา : ปรับจาก Rogers, 1969 อางถึง ในปาริชาติ นิติมานพ, 2534 : 21

                 จากแผนภูมินี้  การเปดรับส่ือมวลชนเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการทําใหคนทันสมัย
ทั้งนี้เพราะบุคคลที่รูหนังสือมีการศึกษาดี  มีสถานภาพสังคมสูง  มีอายุพอสมควร และมีความรูจัก
สังคมภายนอก  จะเปดรับส่ือมวลชน และการเปดรับส่ือมวลชนนี้เองนํามาสูความเปนคนทันสมัย
คือ สามารถที่จะเขาใจบทบาทของผูอ่ืนได มีความกลาที่จะยอมรับนวัตกรรม  มีความรูทางดาน
การเมือง  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และมีความมุงหวังทางการศึกษาและอาชีพดวย

5.  ขาวสารการเมือง
                 ขาวสารการเมืองเปนทรัพยากรทางการเมืองอยางหนึ่ง มีความสําคัญ คือ เปนตัว
กําหนดอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมืองของบุคคล  ซึ่งเปนผูมีฐานะทางสังคม  ตําแหนงหนาที่
อํานาจหนาที่  การศึกษา การครอบครองอํานาจรัฐ ฯลฯ  ขาวสารทางการเมืองจะมีความเกี่ยวของ
อยางมากกับความสนใจ ความกระตือรือรนทางการเมือง ขาวสารจะชวยลดความไมแนใจ และ
ชวยใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรูสึกไมแนใจทางการเมือง ความรูสึกวาตนเองมี
ความรูนอยเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองอาจจะเปนที่มาสําคัญของความนิ่งเฉยทางการเมือง ระบบ
การเมืองประชาธิปไตยยอมจะลมเหลว ถาประชาชนทั่วไปไมรูความเปนไปของการเมืองการปก

ตัวแปรตน    กระบวนการ     ผลที่เกิดขึ้น

   การอานออกเขียนได
   ( Literacy )
   ระดับการศึกษาเดิม
   ( Education )
   ฐานะเศรษฐกิจและสังคม
   ( Social Status )
   อายุ
   ( Age )
   ความรูจักสังคมภายนอก
   ( Cosmopolitaness )

    การเปดรับส่ือ
    มวลชน
    ( Mass Media
     Exposure )

  - ความเขาใจบทบาทของผูอื่น
    ( Empathy )
  - การยอมรับนวัตกรรมทางเกษตรกรรม
    และคหกรรม
    ( Agricultural and Home
       Innovativeness )
  - ความรูทางดานการเมือง
    ( Political Knowledge )
  - แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
    ( Achievement Motivation )
  - ความมุงหวังทางการศึกษาและอาชีพ
    ( Educational and Occupational
      Aspiration )
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ครอง ( พรทิพย  เย็นจะบก, 2527 : 5 - 6 )
                 ประชาชนในฐานะปจจัยนําเขา ( input ) เปนผูเรียกรอง และสนับสนุนตอระบบ
การเมือง  ยอมเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะนํากระบวนการทางการเมืองใหดําเนินไปไดโดยปกติ
หรือมีดุลยภาพ  แตในประเทศกําลังพัฒนา ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับขาวสารการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมหรือความเปนไปของประเทศชาติอยูในวงจํากัด จึงมักมีประชาชน 2 ประเภทในเวลา
เดียวกัน  คือ  1)  ประชาชนธรรมดาซึ่งไมคอยรูขาวสารเกี่ยวกับบานเมือง และ  2)  ปญญาชนซึ่งมี
ความรูความเปนไปของบานเมืองเปนอยางดี  การผนวกคนสองกลุมนี้เขาดวยกัน โดยปกติแลว
มักมีการดําเนินการอยู 2 วิธี  คือ ต้ังเปนขบวนการแบบตาง ๆ ตามอุดมการณทางการเมืองซึ่ง
มักจะลงเอยดวยการตอสูกันจนลมตายเปนจํานวนมาก  อีกวิธีหนึ่ง ทําไดโดยการวิจัยทางสังคม
เพื่อหาขอเท็จจริงแลวกําหนดแนวทางหรือวิธีการที่จะใหทั้งสองกลุมนี้รวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันไดอยางราบรื่น ( พรทิพย  เย็นจะบก, 2527 : 5 - 6 )
                 ดังนั้นความเขาใจกระบวนการสารสนเทศนับเปนสิ่งสําคัญ ดังที่ สุรพงษ
โสธนะเสถียร ( 2541 : 30 - 32 ) กลาวไววา  การวิเคราะหกระบวนการสารสนเทศและขอมูลใน
เหตุการณหรือปรากฏการณทางการเมืองจะทําใหมองเห็นกรรมวิธีในการรับปญหาของระบบ
การเมือง นั่นหมายความวา  สารสนเทศของปรากฏการณทางการเมืองจะบงบอกบทบาทนําใน
การแกปญหาหรือการเปนที่พึ่งพิงทางการเมือง ความสําคัญของสารสนเทศดังกลาวจะเปน
รากฐานของความเขาใจตอหลักการที่จําเปนของทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองอยู 2 ประการคือ
                 1)  โครงสรางการปฏิบัติหนาที่  สารสนเทศตามหลักการนี้จะเปนพลังในการทําหนาที่
ภายใตโครงสรางทางการเมืองตามที่กําหนดไว  เนื่องจากสารสนเทศสามารถเปนเครื่องมือใหกับ
ระบบในการตัดสินใจ วินิจฉัย เพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  หมายความวา  สารสนเทศที่
กลั่นกรองจากสาร และสิ่งรบกวนจะไดรับการเรียนรู โดยระบบเพื่อเลือกจดจําปมความรูและปม
คานิยมทั้งหลาย สารสนเทศตามโครงสรางการปฏิบัติหนาที่นี้สามารถนํามาใชเปนประสบการณ
ใหกับระบบในการวินิจฉัย เมื่อเผชิญกับเหตุการณทางการเมือง
                 2)  การเนนกระบวนการการไหลเวียนของสารสนเทศที่มีความหลากหลาย  เนื่องจาก
สภาวะของสารสนเทศก็คือ แบบแผนของการไหลเวียนของขาวสาร ดังนั้น แมวาสารสนเทศจะเปน
พลังในโครงสรางของการปฏิบัติภารกิจทางการเมือง แตขณะเดียวกันหากโครงสรางทางการเมือง
แข็งแกรงก็จะเอื้ออํานวยตอสภาวะของสารสนเทศในแงที่การไหลเวียนของขาวสารทางการเมือง
จะชวยลดชองวางทางการสื่อสาร และลดชองวางของอํานาจสําหรับในสังคมที่เปนประชาธิปไตย
อยางแทจริง
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                 จึงเห็นไดวาขาวสารการเมืองมีความสําคัญตอบทบาททางการเมืองของประชาชนเปน
อยางยิ่ง  และสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะทางดานการเมืองนั้นขาวสารการเมืองยอม
มีบทบาทตอการพัฒนาดานนี้เปนอันมาก ประชาชนจําเปนตองรับขาวสารการเมืองเพื่อการพัฒนา
จะไดมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน

                 ส่ือมวลชนประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพกับส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก
หนังสือพิมพ นิตยสาร ( หนังสือ แผนพับ )  จดหมายเวียน  กระดาษ ซึ่งนําสารไปสูมวลชนโดยผาน
ทางตา ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก รายการวิทยุและการบันทึกเสียงตาง ๆ ซึ่งผานทางหูหรือรายการ
โทรทัศน ภาพยนตร และการบันทึกวิดีโอ ซึ่งผานทั้งตาและหู ( พัชนี  เชยจรรยา  เมตตา
วินวัฒนานุกูล และ ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2538 : 75 )
                 สถาบันสื่อมวลชนโดยเฉพาะสิ่งพิมพ  ภาพยนตร  โทรทัศนและวิทยุเหลานี้ทํางานอยู
ในปริมณฑลสาธารณะและเปดกวางใหกับผูสงและผูรับสารทุกคน  เร่ืองราวที่ส่ือมวลชนนําเสนอ
จะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสวนรวม ส่ือตองเปดเผยใหมีการตรวจสอบไดและตองทํางานโดยมี
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับจากสังคม ( กาญจนา  แกวเทพ, 2541 : 48 - 49 )

แผนภาพ 9 คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันสื่อมวลชน

           ส่ือทั้งมีเสรีภาพ                                                                    ทํางานอยูในมณฑล
           และไรอํานาจ                                                                       สาธารณะ

           องคกรมีลักษณะ                                                                  กิจกรรมหลักคือสรางและ
           วิชาชีพและเปนแบบ                                                             ถายทอดเนื้อหาเชิง
           ขาราชการ                            การมีสวนรวมผูสงและ              สัญลักษณ
                                                      ผูรับเปนไปอยางสมัครใจ

        ที่มา : กาญจนา  แกวเทพ, 2541 : 48

สถาบัน
สื่อมวลชน
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                 ส่ือมวลชนจะสอนประชาชนใหเขามีสวนรวมโดยอธิบายใหเห็นถึงสถานการณที่แปลก
ใหม และโดยการทําใหคุนเคยกับความคิดเห็นตาง ๆ ที่อาจเลือกใชไดการกระตุนใหเกิด
ความอยากรูอยากเห็น และเกิดจินตนาการในกลุมประชาชนที่เคยอยูอยางสงบและเฉื่อยชาจะ
ทําใหเกิดทักษะในการเอาใจเราไปใสใจเขาซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตทางสังคมและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( เสถียร เชยประทับ, 2531 : 35 )
                 ส่ือมวลชนเปนสื่อที่กําหนดผูรับสารที่เปนมวลชน  ลักษณะที่บงบอกถึงมวลชนก็คือ
ประชาชนผูรับสารมีจํานวนที่ไมสามารถนับไดแนนอนและเปนผูที่อาจจะเคยเห็นหรือไมเคยเห็น
หนากันมากอนเลยก็ได  มวลชนไมมีขอบเขตจํากัด และผูสงสารไมสามารถสังเกตปฏิกิริยาของ
ผูรับไดโดยทันที ( ณรงค  สมพงษ, 2535 : 32 ) 

1.  บทบาททางสังคมของสื่อมวลชน
                 เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาทุก ๆดานและประชาชนมีความตองการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
เร่ือย ๆ  ผูที่เปดรับขาวสารและผูที่ใชขอมูลที่มาจากสื่อมวลชนก็มีจํานวนมากขึ้นเชนเดียวกัน
ความรวดเร็วในการเผยแพรขาวสารอยางทั่วถึงแกประชาชนทุกระดับเปนสิ่งที่ผูสงขอมูลขาวสาร
ตองคํานึงถึงเปนอยางมาก
                 กลาวไดวา ส่ือมวลชนมีบทบาทในการพัฒนาทางการเมืองและการปกครองโดยเฉพาะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือวารัฐบาลตองไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชน  เสียงของ
ประชาชนจึงเปนใหญ ส่ือมวลชนทําหนาที่เปนสื่อกลางที่สรางความเขาใจระหวางรัฐบาลกับ
ประชาชนโดยสงขาวสารจากรัฐบาลไปยังประชาชนและทํานองเดียวกันก็รับความคิดเห็นจาก
ประชาชนเสนอขึ้นไปยังรัฐบาลเพื่อใหรูความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง รัฐบาลเปน
องคกรที่จะตองอาศัยสื่อมวลชนมาก  โดยเฉพาะ เมื่อจะพัฒนาหรือสรางสรรคความเจริญใหแก
ประเทศ โดยรัฐบาลอาจจะตองใชส่ือมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ ( บํารุง  สุขพรรณ, 2530 :
278 - 284 )
                 นอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักตองเกิดขึ้น  พรทิพย
เย็นจะบก ( 2527 : 8 - 9 ) กลาววา การสื่อสารเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ ในลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดสามลักษณะดวยกัน คือ ประชาชนตองไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ ประชาชนควรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและตองไดรับการอบรม
ส่ังสอนทักษะที่จําเปน หนาที่ของการสื่อสารที่สอดคลองกับบทบาทดังกลาว ก็คือเปนยามตรวจ
สอบ  เปนผูชวยใหการสนับสนุนตอกระบวนการวินิจฉัยสั่งการและหนาที่ของการเปนครู  ทั้งสาม
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ประการนี้ เปนหนาที่พื้นฐานของการสื่อสารไมวาสังคมจะอยูข้ันใดของการพัฒนาก็ตาม
                 ส่ือมวลชนมีบทบาทเปนเครื่องมือสําหรับการชักจูงเพื่อโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผูรับสารจํานวนมาก  เนื้อหาของขาวสารที่แสดงความเห็นและทัศนคติตาง ๆ ยอมเปน
ประโยชนใหประชาชนเพิ่มความรูทางสังคมและการเมืองมากขึ้นและยังกระตุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนทั้งระดับชาติและทองถิ่นเพื่อพัฒนาสังคมและการเมืองดัวย

2.  หนังสือพิมพ
    2.1  ความสําคัญของการอานหนังสือพิมพและบทบาทของผูอานตอคุณภาพของหนังสือพิมพ
              การอานหนังสือพิมพกอใหเกิดประโยชนและคุณคาแกชีวิตมากมาย ทําใหผูอานมี
ความรอบรูทันโลกและยังใหความบันเทิงอีกดวย ดังที่ รัชนี  ศุจิจันทรรัตน ( 2531 : 114 ) ไดชี้
ประโยชนของการอานหนังสือพิมพวา คือ การไดรับความรูและการพัฒนาความคิดที่ปรับใชกับ
การทํางานได การปรับปรุงบุคลิกภาพ การไดรับขอมูลสําหรับการแกไขปญหาและ
ความเพลิดเพลิน
              เมื่อพิจารณาผูอานหนังสือพิมพรายวัน ในฐานะเปนผูรับสารเฉพาะกลุม ผูรับสาร
ประเภทนี้แมจะอยูกระจัดกระจายแตประกอบดวยบุคคลที่มีความสนใจรวมกัน จึงเปนสมาชิก
ผูรับขาวสารประเภทเดียวกัน เชน ผูอานหนังสือพิมพที่มีขาวการเมืองมากแสดงวาเปนผูที่สนใจ
ขาวการเมือง เชนเดียวกับผูอานคนอื่น ๆ ที่อานหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน ( ทัศนีย ชาติไทย, 2528
: 133 )
              นอกจากนี้ผูอานหนังสือพิมพยังมีบทบาทตอคุณภาพของหนังสือพิมพ ดังนี้ ( ทัศนีย   
ชาติไทย, 2528 : 133 )
              1)  การตรวจสอบหนังสือพิมพ  ในฐานะที่เปนสถาบันสาธารณะจะทําใหหนังสือพิมพมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอหนาที่ในการที่เปนปากเปนเสียงแทนประชาชนสวนรวม
              2)  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขาว  ทัศนะหรือความคิดเห็นของผูอานจะ
ชวยเสริมสรางใหมีการอภิปรายในประเด็นและมติตาง ๆ อยางละเอียดและเปนเหตุเปนผล ซึ่งจะ
เพิ่มพูนความรูและเผยแพรความรูไปยังคนอื่น ๆ
              3)  การแสดงความนิยมตอหนังสือพิมพ  การที่ผูอานไดเขียนจดหมาย บทความและ
โทรศัพทมายังกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ เปนสวนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นที่ผูอานมีตอ
หนังสือพิมพฉบับนั้น  หนังสือพิมพฉบับที่ไดรับความนิยมจะมียอดจําหนายสูงและผูอานตองการมี
สวนในการแสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมาก
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              4)  การแจงเบาะแสในการหาขาวเพิ่มเติม เมื่อผูอานแจงขอมูลหรือเบาะแสของขาวสาร
ซึ่งบางครั้งมีความสําคัญมาก จะเปนสวนหนึ่งในการชวยดูแลบานเมืองดวย
    2.2  หนาที่ของหนังสือพิมพ
              งานหนังสือพิมพเปนงานที่กระทบถึงสังคม และสะทอนภาวะของสังคม หนังสือพิมพจึง
จําเปนตองมีหลักกํากับ เพื่อสงผลกระทบกลับสูสังคมในแงที่จะชวยเหนี่ยวรั้งและยกระดับสังคม
ใหดีข้ึนในแงที่ใหภาพสะทอนอันเที่ยงตรง และในแงที่จะสงเสริมใหสังคมกาวหนาอยางแกรงกลา
ยิ่งขึ้นเรื่อยไป ( สุภา ศิริมานนท, 2525 : 348 )
              หนังสือพิมพมีหนาที่การใหขาวสารซึ่งนับเปนหนาที่หลักที่จะตองแสวงหาขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงมารายงานใหประชาชนไดทราบ  การเสนอขาวสารนี้จะรายงานออกมาในลักษณะของ
ขาว บทความ สารคดี และคอลัมนตาง ๆ   หนาที่อีกประการหนึ่งคือการใหขอเสนอแนะ หมายถึง
การแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือตอขาวที่ไดรับการรายงานไปแลวโดยผานทาง
บทบรรณาธิการ บทวิจารณ บทความ เปนตน ( มาลี บุญศิริพันธ, 2537 : 5 - 6 )
              นอกจากนี้ สิริทิพย ขันสุวรรณ ( 2539 : 17 - 23 ) ยังไดจําแนกแสดงหนาที่หนังสือพิมพ
ในระบบประชาธิปไตยไว ดังนี้
                1)  นายทวาร ( gate keeper ) ทําหนาที่กลั่นกรองปลอยผานขาวสารออกไปจากจุด
ตรวจ ( check point ) คือกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ เพื่อจะเลือกขาวสารที่มีคุณคา และไดรับ
ความสนใจจากผูรับสาร กอนจะตัดสินใจใหขาวสารไหลไปสูสาธารณชน
              2)  สุนัขยาม ( watch dog ) ทําหนาที่เฝากํากับดูแลการปฏับัติงานของรัฐบาล และ
พิทักษ ปกปอง ผลประโยชนของประชาชน  ซึ่งอาจจะถูกกลุมอิทธิผลในสังคมฉกฉวยไปโดยไม
ชอบธรรม พรอมกับ มิใหเจาหนาที่ของรัฐบาลกระทําในสิ่งที่ไมถูกตองซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนดวย
              3)  เจาหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกข ( ombudsman ) ทําหนาที่รับขอมูลจากผูอานเกี่ยวกับ
เร่ีองความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามจริยธรรมและรับเร่ืองรองเรียนจาก
สาธารณชนที่ไดรับความทุกขจากการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐโดยลงจดหมาย
จากผูอานถึงบรรณาธิการ ( letter-to-the editor ) หลังจากนั้นจะออกไปสืบสวน ( investigate )
เพื่อหาขอเท็จจริงจะนํามาเสนอตอผูอานทางรายงานขาว สารคดี และขอเขียนตาง ๆ
              ในฐานะที่หนังสือพิมพเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารมวลชน  หนังสือพิมพมีหนาที่ในแงที่
เปนสื่อกลางระหวางรัฐและประชาชนสรางประชามติและรักษาผลประโยชนของประชาชน โดย
การตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองใหกระทําหนาที่เพื่อสวนรวมอยางแทจริงหรือใชวิธีเปด
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โปงพฤติกรรมอันทุจริตของนักการเมือง เพื่อจะกอใหเกิดแรงกดดันจากประชาชน ( Ure, 1968 :
15 - 19 )
              ดังนั้น  นอกจากหนังสือพิมพมีหนาที่ชวยใหประชาชนไดรับความรูเชื่อมโยงกับเหตุการณ
ตาง ๆที่เกิดขึ้นในสังคม  เปนตัวแทนปากเสียงของประชาชน และตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
ใหดําเนินงานอยางถูกตองแลว  ยังมีหนาที่รักษาระบบประชาธิปไตยโดยเนนผลประโยชนสวนรวม
ของสังคม
    2.3  ประเภทของหนังสือพิมพ
          2.3.1  หนังสือพิมพคุณภาพ หนังสือพิมพปริมาณ และหนังสือพิมพกึ่งคุณภาพและกึ่ง
ปริมาณ
                          หนังสือพิมพจําแนกได 3 ประเภท ตามลักษณะของการลงขาว ดังนี้ ( พีระ       
จิรโสภณ, 2531 อางถึงใน  กอบกุล กาญจนาลัย, 2539 : 21 )
                          1)  หนังสือพิมพคุณภาพ ( quality newspaper )  หมายถึง หนังสือพิมพเนน
ขาวหนัก (hard news) ไดแก ขาวเศรษฐกิจ ขาวการเมือง ขาวสังคมการศึกษา ขาวประเภทที่ผู
อานตองใชความรูในการทําความเขาใจมาก ใหผลตอบแทนกับผูอานในระยะยาว ( delayed
reward news ) กลาวคือ เปนขอมูลชวยในการตัดสินใจ  วิพากษวิจารณ  แสดงความคิดเห็น    
รูปแบบในการจัดหนาเปนแบบเรียบ ๆ มีภาพประกอบไมมากนัก ผูอานจํากัดอยูในแวดวงของผูมี
ระดับการศึกษาคอนขางสูง หนังสือพิมพประเภทนี้ ไดแก  สยามรัฐ มติชน  บางกอกโพสต  และ
เดอะเนชั่น
                          2)  หนังสือพิมพปริมาณ ( quantity newspaper ) มักเสนอขาวประเภทขาวเบา
ไดแก ขาวอาชญากรรม ขาวตื่นเตนหวาดเสียว สนุกสนาน และ ขาวอื่น ๆที่ไมหนักเกินไป เสนอ
เนื้อหาสาระที่ผูอานไดทุกระดับ ต้ังแตมีการศึกษานอยจนถึงผูมีการศึกษาสูง ใหความรูสึกกระทบ
จิตใจทันที ( immediately reward news ) รูปแบบการจัดหนา ประกอบดวยพาดหัวขาวใหญ
หลาย ๆ ดาน มีภาพประกอบหลายภาพ มีการใชสีสันอื่น ๆ นอกจาก  ขาว  ดํา เขาประกอบในหนา
ดวย เชน สีเขียว แสด ชมพู มียอดจําหนายสูง หนังสือพิมพประเภทนี้ ไดแก  ไทยรัฐ  เดลินิวส   
ขาวสด ดาวสยาม
                          3)  หนังสือพิมพกึ่งคุณภาพและกึ่งปริมาณ  เปนหนังสือพิมพที่มีลักษณะผสม
ผสานระหวางหนังสือพิมพคุณภาพและปริมาณ  โดยหนาแรกมีลักษณะคลายกับหนังสือพิมพ
ปริมาณทั่วไปแตเนื้อหาภายในมีสาระคอนขางหนักตองใชความรูความคิดและใหสาระหนักกวา
หนังสือพิมพปริมาณ  หนังสือพิมพประเภทนี้ไดแก แนวหนา บานเมือง เดลิมิเรอร
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   2.3.2  หนังสือพิมพสวนกลาง และ หนังสือพิมพทองถิ่น
                 หนังสือพิมพแบงออกตามสถานที่ผลิตเปนหนังสือพิมพสวนกลาง และหนังสือพิมพ
สวนทองถิ่น มีลักษณะสําคัญตางกัน ดังนี้  หนังสือพิมพสวนกลางจะมีขาวใหญ ทั้งขาวดี และ
ขาวรายจากทั่วประเทศ  ปริมาณขาวสวนใหญมักเปนขาวในเขตภาคกลาง เนื่องจากพื้นที่ใน
การนําเสนอมีจํากัด สวนขาวเล็กขาวนอยถูกละเลยจากหนังสือพิมพ  สวนหนังสือพิมพทองถิ่นเปน
หนังสือพิมพที่ผลิตขึ้นโดยคนในทองถิ่น สามารถตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่นไดเปน
อยางดี และชวยแกปญหาสัดสวนเนื้อหาที่ไมเทาเทียมกันระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาคได
นอกจากนี้  หนังสือพิมพทองถิ่นถือเปนสื่อชุมชนที่คนในสังคมสารสนเทศตองติดตามเพื่อจะไดเกิด
ความรู เกี่ยวกับความเปนไปในชุมชนของตนเอง ( กฤษณ ทองเลิศ, 2540 : 88 - 89 )

แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง

1.  วัฒนธรรมกับการเมือง
                 ในทางสังคมศาสตรมีคํานิยามวัฒนธรรม วา

                 ...แบบแผนพฤติกรรมการดํารงชีวิตของกลุมคน ซึ่งสมาชิกเรียนรูและถายทอดสืบ
                 ตอกันไปดวยการอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางออม ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  แบบ
                 พฤติกรรมของกลุมคนดังกลาวเปนผลมาจากระบบความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ
                 ซึ่งถายทอดกันมาดวยกระบวนการเรียนรูทางสังคม ( socialization ) หรือเปน
                 ผลงานการกระทําที่ผานมาและเปนเงื่อนไขสําหรับการกระทําตอไปในอนาคตของ
                 ชนกลุมหนึ่ง... ( George and Hippler,1969. อางถึงใน คณะกรรมการสงเสริม และ
                 ประสานงานเยาชนแหงชาติ, 2538 : 7 - 8 )

                 คุณสมบัติของวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ เปนสิ่งที่เรียนรูไดเกิดจากกระบวนการเรียนรูทาง
สังคมมากกวาเกิดจากการถายทอดทางสายเลือด  และเปนสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง ( Foster,
1962. อางถึงใน คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 2538 : 8 )
                 กลาวไดวาสังคมทุกสังคมดํารงอยูภายใตกระบวนการเรียนรูทางสังคม กระบวนการนี้
จะเปนกลไกสําคัญของสังคมในการถายทอด และปลูกฝงความเชื่อแกบุคคลในสังคม  บุคคลจะ
แสดงความเชื่อในรูปของคานิยม และการแสดงออก   ทัศนคติ และการแสดงออกของบุคคลอยาง
ตอเนื่องจะเปนแบบแผนการดํารงชีวิตของกลุมคน  ไมวาแบบแผนความสัมพันธของครอบครัว
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แบบแผนความสัมพันธในการผลิต  แบบแผนความสัมพันธในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี และ
พิธีกรรมตาง ๆ ตลอดจนแบบแผนทางการเมืองการปกครอง  แบบแผนเหลานี้เรียกวาวัฒนธรรม   
( คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2538 : 10 )
                 ความเชื่อ คานิยมและทัศนคติเปนสิ่งสําคัญในวัฒนธรรมในแตละวัฒนธรรม โดยทั่วไป
ความเชื่อประกอบดวยความเชื่อวา ส่ิงใดถูกหรือผิด ดีหรือเลว และวิธีการหรือเปาหมายที่
พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนา  สวนคานิยมก็เปนความเชื่อที่คงอยูยาวนานถือเปนสิ่งควรปฏิบัติ
และทัศนคติก็คือความรูสึกที่ส่ังสมจากความเชื่อและประสบการณ  มีผลตอการตอบสนองตอส่ิง
ตาง ๆ ( คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2538 : 8  - 10 )

2.  วัฒนธรรมทางการเมือง
                 วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม หมายถึง คานิยม ความเชื่อ และ
ทัศนคติทางดานอารมณ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมือง ( Beer, 1962 : 32 ) เปนทัศนคติ
และการอบรมที่แตละคนไดรับจากกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองในระบบการเมืองนั้น ๆ ซึ่ง
ประกอบดวยความรูสึกนิยม และไมนิยมระบบการเมืองและการประเมินคาตอเหตุการณทาง
การเมือง ( Yingger, 1962 : 380 - 381 ) หรืออธิบายไดวาวัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบแผน
ของความเชื่อและทัศนคติรวมกันของบุคคลในสังคมเกี่ยวกับเปาหมายทางการเมืองอยางเดียวกัน
ซึ่งปรากฎอยูในระบบการเมืองตาง ๆ ( Manheim, 1975 : 30 )
                 ในเมื่อวัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ทัศนะและความโนมเอียงของคนที่มีตอระบบ
การเมืองและสวนตาง ๆของระบบการเมือง ตลอดจน ทัศนคติ เกี่ยวกับบทบาทของตนเองที่มีใน
ระบบการเมือง เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองของชาติหนึ่ง ๆ ก็คือแบบแผนของทัศนคติ
และความโนมเอียงในรูปตาง ๆของสมาชิกในสังคมที่มีตอระบบ และสวนตาง ๆ หรือกิจกรรมทาง
การเมืองที่มีอยูในชาตินั้น ๆ ( Almond and Verba, 1965 : 12 - 13 )
                 แตละบุคคลในฐานะที่เปนสมาชิกของระบบการเมืองมีแบบแผนทัศนคติและ
ความโนมเอียงดังกลาวเปนฐานสําคัญอันกอใหเกิดกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ ความโนมเอียง
ของแตละบุคคล ประกอบดวย 3 ลักษณะ
                 1)  ความโนมเอียงทางการรับรู ( cognitive orientation ) หมายถึงความเขาใจ และ
ความเชื่อที่มีตอระบบการเมืองและสวนตาง ๆ
                 2)  ความโนมเอียงทางความรูสึกพอใจ ผูกพันหรือไมยอมรับ ไมพอใจ ( affective
orientation ) หมายถึง ความรูสึกตอสวนตาง ๆ ของระบบการเมือง เชน ลัทธิการเมืองและ
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พรรคการเมือง
     3)  ความโนมเอียงเกี่ยวกับการประเมินคา ( evaluative orientation ) หมายถึง มติ

หรือการตัดสินใจและแสดงทัศนะตาง ๆ ตอกิจกรรมทางการเมืองและปรากฏการณทางการเมือง
( Almond and Powell, 1966 : 50 )
                 นอกจากนี้อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมทางการเมือง คือแบบแผนของทัศนคติความเชื่อ
ความรูสึก ซึ่งกอใหเกิดระเบียบ และความหมายตอกระบวนการทางการเมือง ทั้งยังชวยวาง
รากฐานและขอบังคับซึ่งควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมือง วัฒนธรรมจึงเปนที่รวมทั้ง
ความคิดทางการเมืองบรรทัดฐานทางการเมืองตาง ๆ และเปนตัวชี้ใหเห็นถึงการรวมตัวของมติ
ทางการเมืองดานจิตวิทยา และความคิดทางการเมือง ( Pye, 1966 อางถึงใน คณะกรรมการสง
เสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2538 : 13 )
                 วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดจากการสะสมบรรดาความโนมเอียงของประชาชนที่มีตอ
องคประกอบพื้นฐานของระบบการเมือง ซึ่งสามารถแบงออกได 3 ระดับ
                 1)  วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับความคิดความเชื่อของสมาชิกในสังคมตอระบบ
การเมืองไดแก ความชื่นชมการปกครองระบบประชาธิปไตย การยกยองเสรีภาพและ
ความเทาเทียมกันของคนในสังคม  เปนตน
                 2)  วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับการกระทําเปนแบบแผนวิธีการปฏิบัติในทาง
การเมือง ไดแก การเลือกตั้ง การหาเสียง และการชุมนุมประทวง  เปนตน
                 3)  วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ ซึ่งระบบสังคมไดจัดตั้งขึ้น ไดแก
สถาบันการเมืองตาง ๆ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน เปนตน ( Rosenbaum, 1975
อางถึงใน คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2538 : 15 - 16 )
                 ดังนั้นผูศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง ตองพิจารณาทั้งระบบความคิดความเชื่อ และ
การกระทําของประชาชนในระบบการเมืองวามีความเขาใจ มีความเชื่อมั่น มีความสามารถใน
การแสดงพฤติกรรม และมีบทบาทในการเขามีสวนรวมทางการเมืองมากนอยเพียงใด และตอง
พิจารณาสถาบันการเมืองวา มีบทบาทอยางไร สามารถใหความรู ความเขาใจแกประชาชนและ
เปนกลไกในการแกปญหาตาง ๆ ในสังคมมากนอยเพียงใด ( Rosenbaum, 1975 อางถึงใน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2538 : 15 )
                 ความโนมเอียงที่มีตอปจจัยตาง ๆ ในระบบการเมือง แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
                 1)  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง ( political identification ) หมายถึง
ความรูสึกเปนเจาของหนวยการปกครองและมีความรูสึกผูกพันเปนสวนหนึ่งของสังคม
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                 2)  ความไววางใจทางการเมือง ( political trust ) หมายถึง ขอบเขตของทัศนคติของ
บุคคลเกี่ยวกับความรูสึกเปดกวาง รวมมือ และอดกลั้นตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะที่เปน
พลเมืองรวมกัน โดยเฉพาะในความสัมพันธกับบุคคล บุคคลอื่นหรือกลุมอ่ืนที่มีความหมายตอ
ตนเองในทางที่ดีในการมีชีวิตการเมืองรวมกัน
                 3)  ความยึดถือกติกา ( rules of games ) หมายถึง แนวความคิดของบุคคลที่ยอมรับ
และปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายของสังคม ( Rosenbaum, 1975 อางถึงใน คณะกรรมการฯ,
2538 : 16 )
                 อัลมอนด และ เวอรบา ( Almond and Verba, 1965 : 17 - 19 ) ไดจําแนกประเภท
ของวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 3 ประเภท ดังตอนี้
                 1)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบทองถิ่นนิยมหรือแบบดั้งเดิมจํากัดวงแคบ (parochial
political culture) หมายถึง ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองที่คนในสังคมถูกจัดเปนผูที่ไมมี
ความรู ไมมีความเขาใจ และเหินหางในระบบการเมืองของสังคม และไมมีการรับรูหรือมีความคิด
เห็นตอการปฎิบัติงานของสถาบันการเมือง ตลอดจนไมสนใจไยดีหรือไมคิดวาตัวเองมีความผูกพัน
หรือมีสวนรวมทางการเมือง รวมทั้งมิไดต้ังความหวังหรือขอเรียกรองจากระบบการเมือง
                 2)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา ( subject political culture ) หมายถึงลักษณะ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองที่คนในสังคมถูกจัดอยูในพวกที่มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การเมืองของสังคม แตไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง และไมมีความรู
สึกวาตนเองสําคัญ หรือสามารถที่จะมีอิทธิพลตอการเมือง เชน จะมีความรูสึกแตเพียงวา ตนเองมี
หนาที่ตองยอมรับอํานาจของรัฐหรือประเทศ  เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น

     3)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ( participation political culture ) หมาย
ถึงลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่คนในสังคมถูกจัดอยูในพวกที่เปนผูมีความรูความเขาใจใน
ระบบการเมืองของสังคม มีทัศนคติและความเห็นตาง ๆ ตอกิจกรรมและกระบวนการทางการเมือง
ตลอดจนมีความกระตือรือรนสนใจเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง มีความรูสึกวาตนเองมี
ความสําคัญมีความหมาย  สามารถที่จะมีอิทธิพลตอการเมือง รวมทั้งมีสวนรวมกับระบบทั้งในแง
ของผลผลิตและวัตถุดิบ กลาวคือ ในแงการไดรับผลประโยชนจากระบบแลวก็ยังมีสวนเขารวมใน
การเสนอขอเรียกรองหรือวินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวย
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง

1.  ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง
                 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
ทางการเมืองของประชาชนและมีความจําเปนสําหรับการเมืองเกือบทุกระบบ เนื่องจากรูปแบบ
ของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งที่แสดงถึงการดํารงอยูของระบบการเมืองหรือ
ทําใหระบบการเมืองอยูในสภาวะดุลยภาพได ซึ่งหากระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหลานี้แลวก็ไม
สามารถดํารงอยูได ( Easton, 1965 : 112 - 117 )
                 การใหประชาชนเปนจํานวนมากไดมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของในเรื่องราวตาง ๆ ของรัฐ
เทากับวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนตัวชวยสงเสริมเสถียรภาพ และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และการที่ทุกคนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสนใจของตนก็เทากับเปนการทํา
ใหคนจํานวนมากที่สุดไดรับผลประโยชนมากที่สุดนั้นเอง  การมีสวนรวมทางการเมืองจะมีสวน
ทําใหชุมชนไดรับผลประโยชน  การมีสวนรวมทางการเมืองจะเปนตัวชวยดึงเอาความรู
ความสามารถพิเศษ และทักษะของคนจํานวนมากออกมาใชใหเปนประโยชนแกสังคม ( สถิตย
นิยมญาติ, 2524 : 18 )
                 การมีสวนรวมทางการเมืองอาจจําแนกเปน 10 ความหมายคือ ( Weiner, 1971 : 161
- 163 )

     1)  การกระทําเพื่อสนับสนุนหรือเรียกรองตอคณะผูปกครองประเทศ
     2)  ความพยายามที่จะใหเกิดผลสําเร็จในการใชอิทธิพลตอการปฏิบัติของรัฐบาลหรือ

ในการเลือกผูนําในรัฐบาล
     3)  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกตองตามกฎหมายและไดรับรองวา

ชอบธรรม
     4)  การใชสิทธิเลือกตัวแทนเพื่อเขาไปใชอํานาจแทนตนเอง

                 5)  ความรูสึกแปลกแยกหรือแยกตนเองออกจากการเมือง เนื่องจากเห็นวา แมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับการเมืองก็ไมทําใหผลอะไรขึ้น

     6)  กิจกรรมที่มีความกระตือรือรนที่จะเขาไปเกี่ยวของทางการเมือง
     7)  กิจกรรมทางการเมืองทุกชนิดทั้งแบบที่ใชความรุนแรงและแบบที่ไมใชความรุนแรง
     8)  กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่จะอิทธิพลตอการดําเนินการของหนวยราชการ
     9)  การกระทําที่เปนกิจกรรมอันมีผลกระทบตอการเมืองระดับชาติ
     10)  กิจกรรมทุกชนิดเปนการกระทําทางการเมือง
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                 นักรัฐศาสตร เห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองหมายถึง กิจกรรมโดยสมัครใจของแต
ละบุคคลในกิจการทางการเมืองรวมทั้งการลงคะแนนเสียง การเปนสมาชิก และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกลุมการเมือง เชน ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน เจาหนาที่
สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไมเปนทางการ เชน การอภิปรายทางการเมืองของเจาหนาที่หรือ
สมาชิกของกลุมการเมือง ( Robert, 1971 : 145 )
                 นอกจากนี้ นักวิชาการหลายคนใหคํานิยามของการมีสวนรวมวา  การมีสวนรวมเปน
การกระทํากิจกรรมตาง ๆ โดยสมัครใจ ซึ่งสมาชิกในสังคมมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออมใน
การเลือกผูปกครองประเทศ  การกําหนดนโยบายสาธารณะ  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การติดตามขาวสารการอภิปราย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การเขารวมประชุม  การบริจาค
เงิน และการติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ( McClosky, 1968 : 252 )   การมีสวนรวมเปนกิจ
กรรมของประชาชนแตละคนที่ตองการมีอิทธิพลหรือสนับสนุนตอรัฐบาลและการเมือง เพื่อที่จะมี
อิทธิพลตอผลผลิตทางการเมือง  รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและอยางเปนพิธีการดวย ( Milbrath
and Goel, 1977 : 2 - 8 )   การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมหรือการกระทําของประชาชน
ที่ตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยที่การกระทําหรือความพยายามนั้น อาจจะถูก
ตองตามกฎหมาย  ใชกําลังหรือไมใชกําลัง  สําเร็จหรือลมเหลว  ทั้งที่สมัครใจและไมสมัครใจ รวม
ทั้งการเลือกตั้ง การรวมในการรณรงคหาเสียง การรวมตัวเพื่อโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล
การประทวงและการใชกําลังรุนแรง ( Huntington and Domininguez, 1975 : 33 )

2.  ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง
                 กิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมืองมีความสัมพันธกับทัศนคติและลักษณะ
ของตัวบุคคลที่เขามีสวนรวมทางการเมืองตามระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองในกิจกรรม
ทางการเมือง ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ( Milbrath and Goel, 1977 : 11 - 21 )

     1)  ผูตอสูบนเวที ( gladiators ) คือบุคคลที่เขามีสวนรวมทางการเมืองอยางแข็งขัน
     2)  ผูเฝามอง ( spectators ) คือบุคคลที่เขามีสวนรวมทางการเมืองในระดับตํ่า
     3)  ผูที่แยกตัวเอง ( apathetics ) คือบุคคลที่ถอนตัวออกไปจากกระบวนทางการเมือง

                 ลักษณะ 3 ประการดังกลาว อาจแสดงใหเห็นชัดเจนโดยแผนภาพดังกลาว
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แผนภาพ 10  ลําดับข้ันตอนการมีสวนรวมทางการเมือง

                     ผูตอสูบนเวที

                      ผูเฝามอง

                                                                                                                ผูที่แยกตัวเอง

        ที่มา : ปรับจาก Milbrath and Goel, 1977 : 21 และ ชลลดา แสงมณี, 2542 : 59 - 64

การเลือกตั้ง
การแสดงความรักชาติ

การเปนผูประทวง

การเปนผูส่ือสาร
การเมือง  การเปนผูมี

บทบาทในชุมชน

การเปนเจาหนาที่พรรค
และเจาหนาที่รณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง

การเปนผูมีบทบาทสมบูรณแบบ

ไมมีการปฏิบัติ
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                 ลําดับการเขามีสวนรวมในทางการเมืองในพฤติกรรมทางการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย จะเปนแผนภาพตอไปนี้ ( ณรงค  สินสวัสด์ิ, 2539 : 115 - 116 )

แผนภาพ 11  ระดับที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย

5 :  ผูมีตําแหนงทางการเมือง เชน ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี 
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการจังหวัดที่ประชาชนเลือกตั้ง 

               นายกเทศมนตรี
4 :  ผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาวขางตน
3 :  ชวยโฆษณาหาเสียง เชน ชวยแจกใบปลิว ชวยวางแผนเลือกตั้ง
2 :  การรวมโดยทางออม เชน อานหนังสือพิมพ หรือชมโทรทัศน   

  ในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
1 :  ไปลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง
0 :  ไมไปลงคะแนนเสียง ไมรูความเปนไปในทางการเมือง

        ที่มา : ณรงค  สินสวัสด์ิ, 2539 : 115 - 116

                 ระดับกิจกรรมทางการเมืองแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
    1)  ระดับสูง ไดแก การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและทํากิจกรรมทางการเมืองในรูป

แบบอื่นดวย
    2)  ระดับกลาง ไดแก การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอยางเดียวเทานั้น
    3)  ระดับต่ํา ไดแก การไมไปออกเสียงเลือกตั้ง แตจะเกี่ยวของกับกิจกรรมทาง

การเมืองอื่น ๆ ( วีรวัฒน  เปรมประภา, 2528 อางถึงใน ชลลดา แสงมณี, 2542 : 63 )
                 เนื่องจากในปจจุบันสังคมไทยนี้การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําทองถิ่นและ
ประชาชนมากขึ้น  ผูวิจัยจะศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล และประชาชน  เมื่อไดเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ โดยจําแนกรูปแบบ
ของการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้
                 1)  การไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
                 2)  การชักชวนผูอ่ืนสนทนาเรื่องทางการเมือง

ระดับการเขามี
สวนรวมจาก
นอยไปหามาก
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                 3)  การเขารวมการอภิปรายเกี่ยวกับปญหาการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของกลุม
ตาง ๆที่จัดขึ้นทั่วไป
                 4)  การติดตามเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญโดยการใชส่ือชนิดตาง ๆ
                 5)  การใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับการเมืองแกบุคคลทั่วไปในสังคม
                 6)  การติดตอหรือเรียกรองขอความชวยเหลือจากทางราชการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
เปนสวนตัวเพื่อที่จะไดประโยชนสวนตัวหรือสวนรวม
                 7)  การเขารวมกลุมรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพื่อชวยพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือก
ต้ัง
                 8)  การเขารวมประทวงหรือแสดงออกเพื่อตอตานสิ่งที่ไมถูกตองตอทั้งรัฐและเอกชน
                 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองที่ไดจําแนกไวดังกลาวขางตนนั้น  ผูวิจัยจะนํามาใช
ในการทดสอบพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางในพื้นที่ศึกษาตอไป

เอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ

                 ในการรวบรวมเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทาง
การเมือง ทัศนคติตอระบบการเมืองประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองซึ่ง
เปนการศึกษาโดยตรงหรือโดยทางออมดังนี้
                 การศึกษาของจริญญา  เจริญสุขใส ( 2539 ) เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
และวัฒนธรรมทางการเมืองกับการไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของเยาวชนในกรุงเทพมหานครป
2538 ซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคือเยาวชน อายุ 18 -19 ป  จํานวน 380 คน  พบวา  นําเสนอ
ขาวสารจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับความสนใจทางการเมือง  การนําเสนอขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อมวลชนทําใหเยาวชนที่ไดรับยอมจะเกิดความสนใจขาวสารทางการเมืองขึ้น  สวน
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับปจจัยของเยาวชนพบวา                                                
                 1)  เยาวชนชายกับหญิงมีความสนใจทางการเมืองแตกตางกัน
                 2)  เยาวชนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นก็จะใหความสนใจทางการเมืองและวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้น
                 3)  เยาวชนนิสิตนักศึกษามีความสนใจทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยสูงกวาเยาวชนที่มีอาชีพที่ทํางานในบริษัทเอกชน
                 ในพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองทั่วไป ของกลุมเยาวชนใหความสนใจเปด
รับขาวสารทางการเมืองทั่วไปจากวิทยุ โทรทัศน มากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ และสนใจเปด
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รับขาวสารเกี่ยวกับตัวบุคคลทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือขาวสารเกี่ยวกับการทํางานของ
องคกรทางการเมือง  สวนทัศนคติทางการเมืองของเยาวชน  เยาวชนที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยูในระดับสูง และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเปนปจจัยที่ทําใหเยาว
ชนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  สวนปจจัยเกี่ยวของกับการไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพบวา   
การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพเปนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเยาวชนที่เปดรับขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ โทรทัศน และ
หนังสือพิมพมากกวา การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็สูงกวา
                 การศึกษาของฐิติ  วิทยสรณะ ( 2540 ) เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนกับ
ความรู ทัศนคติ และการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกลุมตัว
อยาง 400 คนจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา
                 1)  นักศึกษาที่มีบิดา มารดาประกอบอาชีพลูกจาง มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน
มากกวาอาชีพอื่น   ในขณะที่นักศึกษาที่มีบิดา มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ธุรกิจสวนตัว และ
ขาราชการ มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนอยกวา
                  2)  นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว ( รายไดของบิดา มารดารวมกัน 2 คน
ตอเดือน ) ระหวาง 6,000 - 9,999 บาท มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมากกวานักศึกษาที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระหวาง 10,000 - 24,999 บาท  25,000 - 49,999 บาท และ
50,000 บาทขึ้นไป
                 3)  นักศึกษาที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไดรับจากบิดา มารดาหรือผูปกครอง  ระหวาง
3,001 - 4,000 บาท มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมากกวา นักศึกษาที่ไดรับคาใชจายสวน
ตัวตอเดือนระหวาง 4,001 - 5,000 บาท และ 5,000 บาทข้ึนไป  เนื่องจากการเปดรับ   ส่ือมวลชน
ทั้งสื่อโทรทัศน  วิทยุและหนังสือพิมพ ไมตองเสียคาใชจายมากอาจเปนทางเลือกที่เหมาะสมของ
นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไดรับไมสูงมากนัก
                 ในขณะที่นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง จะ
สามารถเลือกเปดรับส่ือภาพยนตร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส อ่ืน ๆ เชน อินเตอรเน็ต ซึ่งตองเสียคาใช
จายมากได   สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางหนังสือพิมพกับทัศนคติทางการเมือง
หนังสือพิมพเปนสื่อที่สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารไดปริมาณมากและเจาะลึกรอบดานซึ่ง
ขาวสารนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงองคประกอบของทัศนคติในสวนของความรูสึกนึกคิด
ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของผูอานหนังสือพิมพ โดยออกมาเปนบทวิเคราะห
วิจารณและการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง     ดานการศึกษาการเปดรับขาวสาร
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จากสื่อประเภทที่แตกตางกัน กับผลของเขามามีสวนรวมทางการเมืองพบวา  การเปดรับขาวสาร
จากสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน แตกตางกัน มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองที่แตกตาง
กัน โดยกลุมนักศึกษาที่มีการเปดรับขาวสารจากสื่อหนังสือพิมพบอยครั้งที่สุด มีคาเฉลี่ยของ
การเขามีสวนรวมทางการเมืองสูงที่สุด การที่นักศึกษาเปดรับขาวสารจากหนังสื่อพิมพ ถือไดวา
เปนสื่อที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความนาเชื่อถือและมีรายละเอียดของขอมูลขาวสารในปริมาณ
มากและเจาะลึกกวา    นักศึกษาที่เปดรับขาวสารหนังสือพิมพสามารถใชเวลาในการพิจารณา
ขอมูลขาวสาร และตรวจสอบขอมูลไดอยางเต็มที่ ดังนั้นขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการเปดรับ
หนังสือพิมพจะมีโอกาสที่จะสงผลถึงพฤติกรรมทางการเมืองได
                 การศึกษาของวิภาภรณ  ปราโมช ณ อยุธยา ( 2520 ) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติ
ทางการเมือง ความรูความเขาใจและความสนใจในการเลือกตั้ง ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานครในวันที่ 4 เมษายน 2519 ซึ่งมีกลุมตัวอยาง 142
คนพบวา   จํานวนครึ่งหนึ่งของประชาชนในกลุมตัวอยาง  มีทัศนคติทางการเมืองและการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยคอนขางดี สวนที่เหลือนั้นมีทัศนคติทางการเมืองที่ไมดี   ตามลักษณะของ
กลุมตัวอยาง ผูมีการศึกษาระดับสูงและผูมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง จะมีจํานวนผูมีทัศนคติ
ปานกลางสูงกวากลุมอ่ืน     สวนความสัมพันธระหวางทัศนคติทางการเมืองและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยกับทัศนคติในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  กลุมที่มีทัศนคติทางการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีสวนใหญจะมีทัศนคติตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งดี และกลุมผูมี
ทัศนคติทางการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยปานกลาง มีเปอรเซ็นตผูมีทัศนคติตอ
การไปใชสิทธิเลือกตั้งปานกลางสูงขึ้น   สําหรับกลุมที่มีทัศนคติทางการเมือง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไมดีนั้น จะกลับมีทั้งผูที่มีทัศนคติที่ดีปานกลาง และไมดีตอการไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง โดยมีจํานวนผูมีทัศนคติในระดับปานกลางมากที่สุดคือ รอยละ 50 และผูมีทัศนคติไมดี
รองลงมาคือ รอยละ 30.8
                 การศึกษาของสุนันท  เกษมชัยนันท ( 2536 ) เกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองและการมี
สวนรวมทางการเมืองของสื่อมวลชนไทยศึกษาเปรียบเทียบผูส่ือขาวหนังสือพิมพและผูส่ือขาว
โทรทัศนสายการเมืองซึ่งมีจํานวนกลุมตัวอยาง 124 คน ในสวนทัศนคติทางการเมืองตามปจจัยตัว
บุคคลพบวา
                 1)  ผูส่ือขาวที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  ผูส่ือขาวที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาจะมีทัศนคติทางการเมืองแบบอํานาจนิยมสูง   
                 2)  ผูส่ือขาวที่มีรายไดมากกวาจะมีความโนมเอียงที่จะมีทัศนคติทางการเมืองแบบ
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ประชาธิปไตยสูงกวา
                 สวนการมีสวนรวมทางการเมืองของปจจัยตัวบุคคลพบวา
                 1)  ผูส่ือขาวที่มีอายุตัวมากมีสวนรวมทางการเมืองสูง
                 2)  ผูส่ือขาวที่อายุงานมากมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมทางการเมืองสูง
                 ในสวนความสัมพันธระหวางทัศนคติทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง
ผูส่ือขาวที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความโนมเอียงที่จะมีสวนรวมทางการเมือง
ต้ังแตปานกลางจนถึงการมีสวนรวมทางการเมืองสูง  ในขณะที่ผูส่ือขาวที่มีทัศนคติทางการเมือง
แบบอํานาจนิยมมีความโนมเอียงที่จะมีสวนรวมทางการเมืองระดับตํ่าถึงปานกลาง
                 การศึกษาของ พงษศรี  บุญสุวรรณ ( 2532 ) เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการเมืองกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค ซึ่งมีจํานวนกลุมตัวอยาง 240
คน พบวา  ในการเลือกสื่อเพื่อรับขาวสาร  นักศึกษาที่เปดรับขาวสารมากจะเปดรับขาวสารจาก
วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพเปนลําดับ  ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ ระดับการศึกษากับ
การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนพบวา
                 1)  นักศึกษาทั้งชายกับหญิงเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนไมแตกตางกัน   
                 2)  นักศึกษาทั้งสองระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาเปดรับขาวสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชนสวนใหญไมแตกตางกัน
                 สวนการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองพบวา   กิจกรรมที่นักศึกษาเขามา
สวนรวมทางการเมืองคือ การชักชวนผูอ่ืนไปใชสิทธิเลือกตั้ง  การทํางานเพื่อสังคมรวมกับบุคคล
อ่ืน  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการฟงคําอภิปรายของนักการเมือง   ในการวิเคราะห
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 2 ตัวแปรเพศกับระดับการศึกษาปรากฏวา
                 1)  พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 2 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม
แตกตางกัน
                 2)  พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองทั้งนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาไมแตกตางกัน
                 สวนความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนกับการมี
สวนรวมทางการเมืองพบวา   ผูมีระดับการสื่อสารทางการเมืองสูงมีแนวโนมที่จะมีระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองสูงกวาผูมีระดับการสื่อสารทางการเมืองต่ํา
                 การศึกษาของพรทิพย  เย็นจะบก ( 2527 ) เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชนกับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี  ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหมซึ่ง
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มีจํานวนกลุมตัวอยาง 268 คน อายุระหวาง 12 - 44 ป พบวา   ในสวนการเปดรับขาวสารทาง
การเมือง  สตรีกลุมที่มีการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมากที่สุดคือ สตรีกลุมอายุ
41 - 44 ป  มีการศึกษาในระดับที่ไมไดศึกษาถึง ป.4  มีรายไดนอยและมีอาชีพแมบาน   สวน
ความสัมพันธของปจจัยบุคคลกับการมีสวนรวมทางการเมืองพบวา
                 1)  อายุมีความสัมพันธกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
                 2)  การศึกษามีความสัมพันธกับการเขารวมสมาชิกกลุม
                 การศึกษาของทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ( 2526 ) เกี่ยวกับสังคมประกิตการเมืองของ
เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีจํานวนกลุมตัวอยาง 330 คน อายุระหวาง 18 - 25 ป จาก
นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลาและยะลาซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตพบวา
นักศึกษาวิทยาลัยครูเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพเปนลําดับ
ในสวน  การอานหนังสือพิมพ  เยาวชนรับขาวสารทางการเมือง การปกครองมีจํานวนรอยละ 50.9
ซึ่งอยูที่ระดับที่ 1 - 2 จากการแยกเปน 6 ระดับ  สวนความสัมพันธระหวางความสนใจการเมืองกับ
ปจจัยกลุมตัวอยางพบวา
                 1)  เพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางในความสนใจการเมือง                                 
                 2)  ทางดานฐานะเศรษฐกิจ  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งบิดามารดามีรายไดสูงกวา
จะมีระดับความสนใจทางการเมืองสูงกวานักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งบิดามารดามีรายไดตํ่า
กวา    สวนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองเกี่ยวกับการฟงอภิปรายและชุมนุมทางการเมือง
แสดงวา  การเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอยูในระดับคอนขางต่ํา   สวนคําถาม
ความคาดหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในอนาคตซึ่งประกอบดวยลักษณะการเขา
รวมทางการเมือง ไดแก การใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การอภิปรายปญหาการเมือง และ
การสมัครรับเลือกตั้งปรากฏวา
                 1)  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญพบวา  จะไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางแนนอน
รอยละ 80
                 2)  นักศึกษาที่จะเขาอภิปรายปญหาการเมืองอยางแนนอนมีจํานวน รอยละ 43.6   
                 3)  นักศึกษาที่จะสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองสวนมากยังไมแนนอน รอยละ 79.4
                  การศึกษาของชลลดา แสงมณี ( 2542 ) เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ปญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีจํานวนกลุมตัวอยาง 300 คน พบวา   
                 1)  ปญญาชนมุสลิมที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาปญญา
ชนมุสลิมที่อาศัยอยูในเขตเมือง    
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                 2)  ปญญาชนมุสลิมที่เขาไปเกี่ยวของกับกลุมหรือองคกรตางๆทางสังคมมากขึ้นเทาใด
ก็จะยิ่งมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น
                 3)  ปญญาชนมุสลิมที่มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมากมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาปญญาชนมุสลิมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองระดับปานกลางและนอย
                 การศึกษาของปาริชาติ  นิติมานพ ( 2534 ) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ส่ือมวลชน ความทันสมัยกับการมีสวนรวมทางการเมืองสตรีไทยพุทธกับสตรีไทยมุสลิมซึ่งมีจํานวน
กลุมตัวอยาง 240 คน จากจังหวัดสุราษฎรธานีพบวา   กลุมสตรีพุทธที่อานหนังสือพิมพมากมีแนว
โนมที่จะมีสวนรวมทางการเมืองมาก
                 ในการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนาของฮันติงตั้น
( Huntington, 1975 : 43 )  ผลการศึกษาพบวา  สังคมปจจุบันมีความแตกตางจากสังคมเดิม ใน
ดาน การมีสวนรวมทางการเมือง การเพิ่มรายได การเขาสูระบบอุตสาหกรรม ความเปนสังคมเมือง
และความสลับซับซอนของระบบสังคมทําใหคนในสังคมเหลานี้ มีความสัมพันธกับการเมืองมาก
ข้ึนกวาคนอยูในสังคมเดิมซึ่งมีลักษณะสังคมชนบท และดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจและระบบสังคม
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการพัฒนาประเทศมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองคือ
                 1)  การมีสวนรวมทางการเมือง มีความสัมพันธกับสถานภาพสังคมและเศรษฐกิจ คนที่
มีระดับการศึกษาสูงกวา มีรายไดมากกวา และมีอาชีพตําแหนงดีกวา มีแนวโนมในการมีสวนรวม
ทางการเมืองสูงกวาเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมีผลใหมีการขยายการศึกษา  การเพิ่มรายได
และเขาสูชนชั้นกลางอันทําใหมีการขยายตัวในการมีสวนรวมทางการเมือง
                 2)  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธกับความขัดแยงและความตึงเครียด
ระหวางกลุมในสังคม  อิทธิพลของกลุมสังคมที่เกิดขึ้นใหม สงผลกระทบตอความขัดแยงกับกลุมที่
มีอยูมากอนในสังคมนั้น กลุมสังคมที่อยูในระดับลางจะแสวงหาโอกาสที่จะขยายพื้นที่ทางสังคม
ของตน  ความขัดแยงระหวางกลุม ไมวาจะเปนชนช้ันสังคม ภูมิภาคตางๆและกลุมที่มีความผูกพัน
กันมีผลใหมีความขัดแยงมากขึ้นหรือใหมีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได  ความขัดแยง
ระหวางกลุมอาจจะกระตุนใหแตละกลุมเลือกแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งเพื่อที่จะ
พัฒนาหรือปกปองกลุมของตนจากกลุมอ่ืน  พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเกิดกิจกรรมทางการเมือง


	ÊÒÃ
	
	
	ªèÍ§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÇÅª¹



	¼ÙéÃÑºÊÒÃ·ÕèÁÕ»¯Ô¡ÔÃÔÂÒâµéµÍºã�
	»¯Ô¡ÔÃÔÂÒâµéµÍº·Õèà¡Ô´¢Öé¹äÁèÇ�
	¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·Ñé§ÊÔé¹ à¾ÃÒÐ·ÓãËé¼Ù
	¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃé¹  «Öè§à¡Ô´¢Öé¹â�
	
	
	
	á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊ×èÍÁÇÅª¹




	áÅÐäÃéÍÓ¹Ò¨                               �
	¾Ô·Ñ¡Éì »¡»éÍ§ ¼Å»ÃÐâÂª¹ì¢Í§»ÃÐ�
	ªÍº¸ÃÃÁ ¾ÃéÍÁ¡Ñº ÁÔãËéà¨éÒË¹éÒ·�
	¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§»ÃÐªÒª¹´éÇÂ
	
	
	
	á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Ò§�




	µèÍ¡Ñ¹ä»´éÇÂ¡ÒÃÍºÃÁÊÑè§ÊÍ¹·Ñé§�
	¤ÇÒÁàª×èÍ·ÕèÁÕµèÍÃÐºº¡ÒÃàÁ×Í§á�
	
	
	
	á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁ·Ò�
	¼ÙéµèÍÊÙéº¹àÇ·Õ
	¼Ùéà½éÒÁÍ§





