Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

การวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน
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Analyzing on Newspaper’s Editorials during General
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้เกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำ�
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึง่ ในช่วงแรกดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และต่อมาดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรีซึ่งสื่อหนังสือพิมพ์มีบทบาทหน้าที่ในการสะท้อนการทำ�งานของรัฐบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำ�การวิเคราะห์
บทบรรณาธิการ ในช่วงที่ 1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และช่วงที่
2 ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และคมชัดลึก โดยสุ่มตัวอย่างบทบรรณาธิการรวม 522
บทความ เพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ประเด็นนำ�เสนอและทิศทางของบทบรรณาธิการ พบว่า (1) บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำ�” ทั้ง 2 ช่วง (2) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
คมชัดลึกและมติชนนำ�เสนอประเด็น “ด้านการเมือง” มากที่สุด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอประเด็น “ด้านสังคม” มาก
ที่สุดทั้ง 2 ช่วง (3) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับนำ�เสนอใน “ทิศทางที่เป็นกลาง” ทั้ง 2 ช่วง แต่ในช่วงที่
1 มี “ทิศทางบวก” มากกว่า “ทิศทางลบ” ในช่วงที่ 2 มี “ทิศทางลบ” มากกว่า “ทิศทางบวก
คำ�สำ�คัญ: บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, ผู้นำ�รัฐบาล
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 newspapers. 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
ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การเมื อ งไทยในปั จ จุ บั น นี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก นับตั้งแต่การเกิดรัฐประหาร ปี
พ.ศ.2557 นำ�โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนาม
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ท�ำ หน้าที่
บริหารประเทศในช่วงทีย่ งั ไม่มนี ายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลัง
จากนั้ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ล งมติ ใ ห้ พ ลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีพิธี
รั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น นายก
รัฐมนตรีคนที่ 29 ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึง
ถือเป็นนายทหารอาชีพคนที่ 2 ทีเ่ ป็นนายกรัฐมนตรี และ
เป็นผู้นำ�รัฐประหารคนที่ 2 ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความสำ�คัญของบริบททางการเมือง
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วว่ า จะส่ ง ผลต่ อ การทำ � งานของ
สื่อมวลชนไทยอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ ในประเทศไทย “หนังสือพิมพ์” ถือเป็น
สื่อมวลชนที่มีเสรีภาพในการนำ�เสนอและการวิพากษ์
วิจารณ์ทางการเมืองมากที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อที่ถูก
แทรกแซงโดยกลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมืองน้อยทีส่ ดุ จึง
เกิ ด พื้ น ที่ “บทบรรณาธิ ก าร” เพื่ อ แสดงทั ศ นะของ
หนังสือพิมพ์ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แสดงความคิดเห็นที่บ่ง
บอกถึงนโยบายและจุดยืนของหนังสือพิมพ์ทงั้ ฉบับอย่าง
ชัดเจน ซึง่ ผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการสามารถแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของกฎหมาย
และจริยธรรมทางวิชาชีพ ดังนั้น บทบรรณาธิการจึงถือ
เ ป็ น ค อ ลั ม น์ ที่ มี ค ว า ม สำ � คั ญ ม า ก น อ ก จ า ก นี้
บทบรรณาธิการยังทำ�หน้าที่กลั่นกรองข่าวสาร กำ�หนด
วาระข่าวสาร รายงาน และอธิบายเหตุการณ์เพื่อความ
กระจ่างชัด ดังนัน้ ผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการจึงต้องวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบคอบและต้องอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ด้วยลีลาการเขียนที่มีพลังจนสามารถกระตุ้นความคิด
และอารมณ์ ข องผู้ อ่ า นได้ ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค ที่ ทำ � ให้
บทบรรณาธิการมีพลังยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
วิเคราะห์ความแตกต่างของการนำ�เสนอบทบรรณาธิการ

หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ฉบั บ ภาษาไทย ในช่ ว งที่ พ ลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้ารัฐบาล 2 ช่วง คือ ช่วง
ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง “หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)” และดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ซึง่ มีสถานภาพ
แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์
เพือ่ วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ ประเด็น และทิศทาง
การนำ�เสนอของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
ภาษาไทย ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้า คสช. และดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
ของไทย
วรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(1) แนวคิดเกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
มาลี บุญศิรพิ นั ธ์ (2537) กล่าวว่า บทบรรณาธิการ
เป็ น คอลั ม น์ ที่ แ สดงถึ ง ทั ศ นะความคิ ด และจุ ด ยื น ของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ดังคำ�กล่าว
ว่า บทบรรณาธิการเปรียบเสมือนธงชัยเฉลิมพลของ
หนังสือพิมพ์ หากหนังสือพิมพ์ใดไม่มบี ทบรรณาธิการก็ดู
เหมื อ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ นั้ น ไม่ ไ ด้ ทำ � หน้ า ที่ ใ นฐานะ
สื่อมวลชนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมน์ที่มี
อิทธิพลต่อผู้อ่านในด้านของความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ
ความเชือ่ ถือ และสามารถสร้างประชามติในเรือ่ งใด ๆ ได้
ดังนั้นบทบรรณาธิการจึงต้องมีการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นกลางและผู้เขียนบทบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความชำ�นาญ สามารถวิเคราะห์ ชี้แนะ และใช้
หลักของเหตุผลอย่างมีระบบ นอกจากนั้นผู้เขียนจะต้อง
มีความสามารถสูงในการตีความและอธิบายตามข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องเขียนจากสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มากที่สุดและต้องเขียนด้วยความกล้า ไม่มี
อคติ แ อบแฝง และสามารถเป็ น กระบอกเสี ย งของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ในการแสดงความคิดเห็นในบทบรรณาธิการ ผู้
เขียนต้องคำ�นึงถึงหลักการ นโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ทแี่ น่ชดั ของหนังสือพิมพ์ของตนทีม่ ตี อ่ สังคม
ในการตอบสนองความต้องการและให้ความรู้ การศึกษา
และความกระจ่างต่อสังคม บทบรรณาธิการที่ดีจะต้อง
พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกสำ�นึก และ
ตระหนักในความผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อ
43

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ปัญหารอบตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านเมือง หรือปัญหา
สังคมในทุกด้าน
มาลี บุญศิรพิ นั ธ์ (2534) ได้แบ่งบทบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์ออกตามวัตถุประสงค์ในการเขียนออก
เป็น 10 ประเภท ได้แก่ เพื่อเสนอข่าวสาร เพื่ออธิบาย
เชิงวิเคราะห์ภมู หิ ลัง เพือ่ แถลงหรืออธิบายข่าว เพือ่ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้ง เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการกระทำ� เพือ่ ให้
เกิดการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ เพื่อโน้มน้าวใจ (to persuade) เพือ่ ยกย่องสรรเสริญ เพือ่ ประกาศนโยบาย และ
เพื่ อ ความบั น เทิ ง ทั้ ง นี้ ก ลั บ พบว่ า ความนิ ย มอ่ า น
บทบรรณาธิการยังอยู่ในระดับที่ตํ่ามาก โดยมักจะเป็น
บุคคลที่มีอิทธิพลในการชี้นำ�สังคม (Elite) ได้แก่ กลุ่มนัก
ธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง เพราะคนกลุ่มนี้มีความ
จำ�เป็นต้องติดตามข่าวสาร แนวโน้ม และทัศนะของสังคม
อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าผู้อ่านในหน้าบทบรรณาธิการจะ
อยู่ในอัตราส่วนค่อนข้างตํ่า แต่หน้าบทบรรณาธิการก็มี
บทบาทและอิทธิพลค่อนข้างสูงเพราะมุง่ โดยตรงต่อกลุม่
ผู้อ่านที่มีอำ�นาจตัดสินใจในสังคม
(2) ทฤษฎีการกำ�หนดวาระ
กระบวนการกำ�หนดวาระ (Agenda Setting
Process) คือ การแข่งขันกันอย่างไม่หยุดยั้งระหว่างผู้
เสนอประเด็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ประเด็นปัญหาของตน
หรือกลุม่ ตนได้รบั ความสนใจและเอาใจใส่จากสือ่ มวลชน
จากสาธารณชน และจากกลุม่ ชนชัน้ นำ�ทีม่ บี ทบาทหน้าที่
ในการกำ�หนดนโยบาย ซึ่งบทบาทของสื่อมวลชนในการ
“กำ�หนดวาระ” (Agenda Setting) ทีเ่ กิดขึน้ จำ�นวนมาก
ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อพร้อมสำ�หรับการนำ�เสนอนั้น
สื่อมวลชนจะต้องจัดวาระเรียงลำ�ดับความสำ�คัญเพื่อให้
ประชาชนได้พดู ถึง อภิปราย ถกเถียง และให้ความสำ�คัญ
ต่อประเด็นทีส่ อื่ มวลชนเลือกมานำ�เสนอ เป็นอิทธิพลทาง
อ้อม กล่าวคือ แม้สอื่ มวลชนจะไม่สามารถทำ�ให้ประชาชน
คิดแบบที่สื่อมวลชนคิดได้ แต่สื่อมวลชนสามารถทำ�ให้
ประชาชนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อมวลชนบอกได้
“ความสำ�คัญ” (Salience) เป็นระดับที่ทำ�ให้
ประเด็นปัญหาในการกำ�หนดวาระนั้นถูกรับรู้ว่ามีความ
สำ�คัญมากกว่าประเด็นปัญหาอื่น ๆ หรืออาจเรียกว่า
“ความสำ � คั ญ เชิ ง เปรี ย บเที ย บ” ซึ่ ง หั ว ใจสำ � คั ญ ของ
กระบวนการกำ�หนดวาระ คือ เมื่อใดก็ตามที่ประเด็น
ปัญหาใดมีความสำ�คัญ ประเด็นนั้น ๆ ก็จะกลายมาเป็น
วาระของสื่ อ มวลชน (Media Agenda) วาระของ
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ประชาชน (Public Agenda) หรือวาระของผู้กำ�หนด
นโยบาย (Policy Agenda) ซึ่งภารกิจของนักวิชาการก็
คือ การวัด “ความสำ�คัญ” ของประเด็นปัญหาเหล่านั้น
ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไร และทำ � ไมจึ ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง (Dearing and Rogers, 1996)
“วาระของสื่อมวลชน” (Media Agenda) ถือ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการกำ�หนดวาระที่มี
ความสำ�คัญและส่งผลกระทบต่อวาระของประชาชน หรือ
วาระของผู้กำ�หนดนโยบาย โดย “การกำ�หนดวาระของ
สื่อมวลชน” (Media Agenda Setting) หมายถึง การให้
นํ้าหนักและความสำ�คัญกับประเด็นปัญหา รวมทั้งการ
แสดงทัศนะหรือท่าทีการให้เหตุผล เพือ่ ยํา้ ความสำ�คัญที่
สื่อมวลชนเป็นผู้คัดเลือกว่าเรื่องใดที่ผู้อ่านควรรับรู้ เพื่อ
เป็นการจัดลำ�ดับความสำ�คัญและให้สาธารณชนรับรูแ้ ละ
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของข่าวสารตามทิศทางเดียวกับ
สื่อมวลชน
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2534:147) กล่าวว่า
สื่อมวลชนต้องคำ�นึงถึง “ความเข้มข้นของข่าว” ซึ่งถือ
เป็นการเสริมบทบาทในการกำ�หนดวาระข่าว ประกอบ
ด้วยการเพิ่มหรือขยายพื้นที่ ความถี่ในการรายงานข่าว
และระยะเวลาในการนำ�เสนอข่าว
นอกจากนี้ แมคคอมส์ และชอว์ (McCombs &
Shaw,1972) ยังกล่าวว่า เมื่อเกิดประเด็นปัญหาขึ้น ใน
การเลือกและการนำ�เสนอมีความสำ�คัญมาก ผู้อ่านไม่
เพียงแต่เรียนรู้เรื่องที่สื่อนำ�เสนอเท่านั้น แต่ยังรู้นํ้าหนัก
ความสำ � คั ญ ของข่ า วนั้ น จากปริ ม าณและการจั ด วาง
ตำ�แหน่งของข่าว โดยระยะเวลามีความหมายใกล้เคียง
กับความถี่ แม้วา่ ข่าวสารจะถูกรายงานบ่อยครัง้ แต่ถา้ ถูก
นำ�เสนอไม่นานก็เลิกไปก็จะทำ�ให้การกำ�หนดวาระข่าว
นั้นถูกลดบทบาทลงไปด้วย ทั้งนี้ข่าวใดข่าวหนึ่งจะมี
อิทธิพลมากหรือน้อยตามการกำ�หนดวาระ ก็เพราะการ
ทีป่ ระชาชนผูร้ บั สารจำ�นวนมากสนใจและติดตามข่าวนัน้
เป็นเวลานาน ทำ�ให้สอื่ มวลชนสามารถนำ�เสนอหรือป้อน
ข่าวนั้น ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นีจ้ ะทำ�การวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่ การ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ประเด็น และทิศทางการนำ�เสนอ
ของบทบรรณาธิการ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และ
คมชัดลึก เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ติด 5 อันดับแรกที่มี
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ยอดจำ�หน่ายและโฆษณาของประเทศไทย โดยในช่วงที่ 1
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 21 สิงหาคม 2557 เป็น
เวลา 92 วัน และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557
– 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 92 วัน โดยจะสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงบทบรรณาธิการมาทำ�การวิเคราะห์
เฉพาะฉบับที่ตีพิมพ์ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งสิ้น
522 บทความ โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากแนวคิด
หลัก (Theme) ของเนื้อหาเป็นสำ�คัญ โดยจะใช้ตาราง
บันทึกข้อมูล (Coding Sheet) สำ�หรับบันทึกการวิเคราะห์
เนือ้ หา และจะใช้สถิตแิ บบพรรณนาวิเคราะห์มาช่วยเสริม
ด้วยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
(1) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำ�” เหมือน
กันทั้ง 2 ช่วงเวลา
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในบทบรรณาธิการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ คมชั ด ลึ ก และมติ ช น พบว่ า มี
วัตถุประสงค์เพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำ�”เหมือนกัน
ทัง้ 3 ชือ่ ฉบับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภณรัตน์ คชสิทธิ์
(2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง “การเขียนแสดงความเห็นใน
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารเขียนแสดงความเห็นใน
บทบรรณาธิการ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยโดย
ศึกษาจากบทนำ�หนังสือพิมพ์มติชนและบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐระหว่าง 1 มกราคม 2542 ถึง 31
ธันวาคม 2551 จำ�นวน 320 บทความผลการศึกษาพบ
ว่า การใช้ภาษาประกอบข้อความแสดงความเห็นบ่งชี้
เจตนามี 3 ลักษณะโดยลักษณะที่ 3 ได้แก่ เจตนาแนะนำ�
ให้ยอมรับหรือนำ�ไปปฏิบตั ิ จะเห็นได้วา่ สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในเรื่องนี้
คือ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการกระทำ� แต่ส�ำ หรับการวิจยั เรือ่ ง
นีพ้ บว่า วัตถุประสงค์เพือ่ “กระตุน้ ให้เกิดการกระทำ�” มี
มากทีส่ ดุ ทัง้ 2 ช่วงเวลาทีศ่ กึ ษานัน้ สาเหตุเกิดจากเป็นช่วง
สถานการณ์ทางการเมืองทีไ่ ม่ใช่ภาวะปกติ กล่าวคือ เป็น
ภาวะที่ มี ก ารยึ ด อำ � นาจรั ฐ ประหารจากทหาร ทำ �ให้
สื่อมวลชนซึ่งถือว่าทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน
จึงต้องนำ�เสนอผ่านพื้นที่สื่อมวลชน เพื่อกระตุ้นหรือ
รณรงค์ทางการเมืองบางอย่าง เพือ่ ให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั ิ

จะเห็นได้ว่าการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก และ
มติชนนำ�เสนอบทบรรณาธิการเพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการ
กระทำ�” นี้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อ่านได้ขึ้น
อยูก่ บั ประเด็นทีห่ นังสือพิมพ์ฉบับนัน้ ๆต้องการกระตุน้ ให้
เกิดขึ้น เนื่องจากมีประชาชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นด้วยตนเองโดยตรง แต่
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องรับรู้ผ่านสื่อมวลชน หลังจากนั้น
ก็อาศัยข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนเพื่อเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่มีสายป่านยาว ซึ่งสามารถประสาน
เชื่อมโยงแหล่งข่าวกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสังคมที่
อยู่ไกลออกไปได้ นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังทำ�หน้าที่
กระตุน้ ให้เกิดการสือ่ สาร อภิปราย ถกเถียง และประสาน
นักการเมือง สถาบันทางการเมือง และประชาชนเข้าด้วย
กัน โดยทำ�ให้ทุกฝ่ายทราบถึงปัญหาและข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งเดียวกัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เป็นสือ่ มวลชน
ที่ค่อนข้างเป็นอิสระกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่น ทำ�ให้
หนังสือพิมพ์มีบทบาทและหน้าที่ที่สำ�คัญยิ่งในการสร้าง
ทัศนคติ ความรู้ และพัฒนาความคิดทางการเมืองให้แก่
ประชาชน รับฟังและเป็นสือ่ กลางการแสดงความคิดเห็น
จากประชาชนไปสู่รัฐบาล นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยัง
สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงหรือ
คัดค้านต่อการดำ�เนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
บทบรรณาธิการ ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ วราภรณ์
ทรัพย์รุ่งเรือง (2542) ซึ่งศึกษา “บทบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ ได้แก่ Bangkok
Post, The Nation และ Business Day” ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) ทีมงานผู้รับผิด
ชอบบทบรรณาธิการ และจากการศึกษาเนื้อหา ผลจาก
การศึกษาเรื่องกระบวนการทำ�งานของทีมงานผู้รับผิด
ชอบบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
พบว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษทั้ง 3 ฉบับ มีน
โยบายการนำ�เสนอบทบรรณาธิการทีเ่ หมือนและแตกต่าง
กัน โดยส่วนทีม่ คี วามเหมือนกันได้แก่ “การมุง่ ให้ขา่ วสาร
และข้อมูลที่เจาะลึก” โดยมีการสอดแทรกความคิดเห็น
ที่แสดงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับต่อเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ ทีน่ �ำ เสนอ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบถึงทิศทาง
และแนวทางในการนำ�เสนอข่าวโดยรวมของหนังสือพิมพ์
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นอกจากนี้ยังเป็น “การกระตุ้นให้เกิดการกระทำ�” และ
หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ไม่มุ่งเสนอบทบรรณาธิการ
ประเภทบันเทิง จะเห็นได้ผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ก็ คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง 3 ชื่ อ ฉบั บ นำ � เสนอ
บทบรรณาธิการเพื่อ “กระตุ้นให้เกิดการกระทำ�” ในทั้ง
2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอาจเกิดจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง สื่อ
หนังสือพิมพ์จึงต้องการนำ�เสนอบทบรรณาธิการเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการกระทำ�มากกว่าแค่การนำ�เสนอข่าวสาร
ทั่วไปที่มักจะเกิดในภาวะปกติอีกทั้งยังสอดคล้องกันใน
วัตถุประสงค์เพื่อ “ความบันเทิง” กล่าวคือ ไม่พบการ
เขียนบทบรรณาธิการเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของความ
บันเทิงเลย
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาฏยา
พิลางาม (2557) ศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
การกำ�หนดวาระของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันใน
บริบทการเมืองไทย กรณีรา่ งพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรม
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งพบว่า แนวโน้ม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์จะ “นำ�เสนอข่าวที่
เป็นการกระตุน้ ให้ผอู้ า่ นมีความกระตือรือร้นมากขึน้ ” จะ
เห็นได้วา่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของ
บทบรรณาธิการในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การกระทำ� ซึง่ สาเหตุทเี่ ป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งมาจากงานวิจยั
ทั้ง 2 เรื่องถือเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่ค่อนข้างใกล้
เคียงกันและเป็นความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ทั้ง 2 เหตุการณ์ที่นำ�มาเป็นกรณีศึกษา จึงพบว่าผลการ
ศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกัน
ทั้ ง นี้ จากการวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่พบนั้น ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดรุณี หิรญ
ั รักษ์ (2530) ได้แบ่งวัตถุประสงค์
ของบทบรรณาธิการออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ (1) เพือ่
เสนอข่าว (2) เพือ่ ให้รายละเอียดข่าว (3) เพือ่ แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเหตุการณ์ (4) เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา
(5) เพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (6)เพื่อการโน้ม
น้าวใจ (7) มุง่ ประเมินถึงผลทีจ่ ะได้รบั (8) เพือ่ เสนอความ
สำ�เร็จจากการคิดค้นคว้าและเป็นที่ยอมรับมาเสนอ (9)
เพือ่ แถลงนโยบาย (10) เพือ่ ความบันเทิง จะเห็นได้วา่ การ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในงานวิจยั เล่ม
นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ดรุณี หิรัญรักษ์ แต่สำ�หรับ
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งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยศึกษาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมื อ ง จึ ง เน้ น ที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเมืองมากกว่า ทำ�ให้ผลที่ได้คือ พบว่า มีการเขียน
บทบรรณาธิการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำ�มากที่สุด
ซึ่งน่าจะเป็นการกระทำ�ที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นเอง
ดั ง นั้ น บทบรรณาธิ ก ารที่ ดี จ ะต้ อ งพยายามกระตุ้ น ให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกสำ�นึกและตระหนักในความผิด
ชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อปัญหารอบตัว ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาบ้านเมือง หรือปัญหาสังคมในทุกด้าน
(2) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและ
มติชนมีการนำ�เสนอประเด็น “ด้านการเมือง” มากที่สุด
แต่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำ�เสนอ
ประเด็น “ด้านสังคม” มากที่สุด ทั้ง 2 ช่วงเวลา
จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ 2 ช่วงเวลา พบว่า หนังสือพิมพ์
คมชัดลึกและมติชนมีการนำ�เสนอใกล้เคียงกัน โดยเสนอ
ประเด็นด้านการเมืองมากที่สุด ในขณะที่หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐกลับเสนอประเด็นด้านสังคมมากที่สุด จึงกล่าวได้
ว่าหนังสือคมชัดลึกและมติชนให้ความสำ�คัญกับประเด็น
ด้านการเมืองมากที่สุด เพราะมีการนำ�เสนอมากที่สุด
ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ความสำ�คัญด้านสังคมมาก
ที่สุด เพราะมีการนำ�เสนอมากที่สุด
จากแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2543 :
224-225) ที่กล่าวว่า “บทบาทของสื่อมวลชนในการ
กำ�หนดวาระ” (Agenda Setting) ที่เกิดขึ้นจำ�นวนมาก
และเป็นระบบระเบียบเพือ่ พร้อมสำ�หรับการนำ�เสนอ โดย
ขั้นตอนของการนำ�เสนอนั้น สื่อมวลชนจะจัดวาระเรียง
ลำ�ดับความสำ�คัญเพือ่ ให้ประชาชนได้พดู ถึง อภิปราย ถก
เถียง และให้ความสำ�คัญต่อประเด็นทีส่ อื่ มวลชนเลือกมา
นำ�เสนอ ซึ่งเกิดผลหรืออิทธิพลทางอ้อม กล่าวคือ แม้
สื่ อ มวลชนจะไม่ ส ามารถทำ � ให้ ป ระชาชนคิ ด แบบที่
สือ่ มวลชนคิดได้ แต่สอื่ มวลชนก็สามารถทำ�ให้ประชาชน
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อมวลชนบอกได้ นอกจากนี้สื่อมวลชน
ยังทำ�ให้ประชาชนเรียนรู้กฎหรือกติกาต่าง ๆ เช่น อะไร
ที่พูดถึงมาก หรือพูดถึงก่อน แปลว่า มีความสำ�คัญมาก
จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์เนือ้ หาในงานวิจยั เรือ่ งนี้ จึงสรุปได้วา่
หนังสือพิมพ์ฉบับใดนำ�เสนอประเด็นอะไรมาก ย่อมแสดง
ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ต้องการให้ประชาชนผู้อ่าน
เรียนรู้ประเด็นนั้นมาก ๆ รับรู้ประเด็นนั้นมาก ๆ และพูด
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ถึงประเด็นนั้นมาก ๆ ซึ่งเป็นการทำ�หน้าที่ในการกำ�หนด
วาระของสื่อมวลชนนั่นเองและยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของโคเฮน (Cohen,1963) ที่กล่าวไว้ว่า สื่อหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนไม่ประสบความสำ�เร็จมากนักในการบอก
ให้ผอู้ า่ นคิดอะไร แต่ประสบความสำ�เร็จอย่างมากในการ
บอกผู้อ่านว่าควรคิดเกี่ยวกับอะไร จะเห็นได้ว่าการที่
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกและมติชนนำ�เสนอบทบรรณาธิการ
ด้วยประเด็นด้านการเมืองมากที่สุด และหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐนำ�เสนอประเด็นด้านสังคมมากที่สุดนั้น แสดงว่า
หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวให้ความสำ�คัญกับประเด็นนัน้ ๆ เป็น
เหมือนการ “ชูประเด็น” ด้านต่าง ๆ ที่ตนต้องการให้
สังคมเห็นถึงความสำ�คัญ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ แด
ริ่ง และ โรเจอร์ส (Dearing and Rogers, 1996) ที่กล่าว
ว่า “ความสำ�คัญ” (Salience) เป็นระดับทีท่ �ำ ให้ประเด็น
ปัญหาในการกำ�หนดวาระนั้นถูกรับรู้ว่ามีความสำ�คัญ
มากกว่าประเด็นปัญหาอื่น ๆ เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกัน
หรืออาจเรียกว่า “ความสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบ” ซึ่ง
“ความสำ�คัญ” ในการกำ�หนดวาระของสื่อมวลชนนั้นได้
รับจากการบอกเล่าจากผู้ชม ผู้อ่าน และผู้ฟังสื่อ ว่าพวก
เขาควรคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอะไรบ้าง ดังนั้นจึง
กล่ า วได้ ว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ค มชั ด ลึ ก และมติ ช นเห็ น ว่ า
ประเด็นด้านการเมืองมีความสำ�คัญมากกว่าประเด็นอื่น
จึงนำ�เสนอมากกว่าประเด็นอื่น ในขณะหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเห็นว่าประเด็นด้านสังคมมีความสำ�คัญมากกว่า
ประเด็นอืน่ จึงนำ�เสนอมากกว่าประเด็นอืน่ ผ่านพืน้ ทีข่ อง
บทบรรณาธิ ก าร ซึ่ ง ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี สำ � คั ญ มากใน
หนังสือพิมพ์ จึงเท่ากับเป็นการยกระดับความสำ�คัญของ
ประเด็นที่ถูกเลือกมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดแดริ่งและโร
เจอร์ส (Dearing and Rogers, 1996) เกี่ยวกับ “ผล
ระดับทีห่ นึง่ ” (First-Level Effect) ของการกำ�หนดวาระ
คือ ผลด้านความสำ�คัญของเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณะ
บุคคลสาธารณะ หรือหัวข้อใด ๆ ที่ปรากฏในสื่อ โดย
สื่อมวลชนก็จะใช้เรื่องหรือปัญหานั้นสร้างอิทธิพลต่อ
สาธารณชน เพราะเรื่องหรือปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
จะชี้นำ�ว่าสาธารณชนควรคิดถึงเรื่องอะไร นั่นก็คือ เมื่อ
ปัญหาสาธารณะ บุคคลสาธารณะ หรือหัวข้อใด ๆ ปรากฏ
ในระเบียบวาระของสื่อมวลชน ปริมาณของการทำ�ข่าว
ที่สะสมในแต่ละครั้งจะเพิ่ม “ความสำ�คัญ” ให้แก่เรื่อง
นั้น ๆ ด้วย

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของแดริ่งและโรเจอร์ส
(Dearing and Roger, 1996) ทีก่ ล่าวว่า ความหมายของ
“ผลระดับที่หนึ่ง” ของการกำ�หนดวาระนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง “การชูประเด็น” (Priming) ของสื่อมวลชน
ทีก่ ล่าวไว้วา่ บริบททีเ่ กิดขึน้ ก่อนจะมีผลต่อการแปลความ
หมายของข่าวสาร โดยสื่อมวลชนอาจจะจัดสรร “เวลา”
และ “พืน้ ที”่ จำ�นวนมากให้กบั บางปัญหา ซึง่ ทำ�ให้ปญ
ั หา
เหล่านั้นเข้าถึงสาธารณชนได้มากกว่า และมีชีวิตชีวา
มากกว่ า ประเด็ น ปั ญ หาอื่ น ในความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของ
สาธารณชนซึ่งทำ�ให้สรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและ
มติชนต้องการชูประเด็นด้านการเมือง ส่วนหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐต้องการชูประเด็นด้านสังคม นั่นเอง
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภวรรณ
ภูเ่ จริญ (2549) เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องการสือ่ สารใน
ฐานะ “เครื่องมือทางการเมือง” โดยมีทั้งหมด 4 หน้าที่
แต่หน้าทีท่ สี่ อดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ งนี้ คือ หน้าทีใ่ นการ
จัดระเบียบวาระ และหน้าที่เผยแพร่ปลูกฝังความเชื่อ
ทางการเมื อ ง เนื่ อ งจากผลวิ จั ย ที่ พ บว่ า ประเด็ น ของ
บทบรรณาธิการที่มีการนำ�เสนอมากที่สุด คือ ประเด็น
ด้านการเมือง ซึ่งเป็นการทำ�หน้าที่ของสื่อมวลชนเพื่อ
กำ�หนดวาระทางการเมือง เพราะเกี่ยวข้องประเด็น
ปัญหาทางการเมืองที่สื่อมวลชนนำ�มาอภิปรายหรือนำ�
เสนอในบทบรรณาธิการ โดยสื่อมวลชนอาจนำ�เสนอ
ประเด็นใหม่ ๆ ด้านการเมือง เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมา
สนใจ นอกจากนีย้ งั เป็นการปลูกฝังความเชือ่ ทางการเมือง
รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์และทัศนคติทางการเมือง
ด้ ว ย ซึ่ ง ทำ � ได้ โ ดยการสื่ อ สารแบบจู ง ใจในพื้ น ที่ ข อง
บทบรรณาธิการนั่นเอง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ กฤษฎา เพ็ชรประยูร
(2546) ศึกษาเรื่อง “การนำ�เสนอเนื้อหาทางการเมืองใน
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์มติชน” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาประเด็นของการนำ�เสนอเนือ้ หาทางการเมือง กลุม่
ตัวอย่างคือ บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
บทบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11
ตุลาคม พ.ศ.2540 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2544 จำ�นวน
358 บทความ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบ
ค่าไควสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำ�เสนอเนื้อหาทางการเมือง
47

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ร้อยละ 45.0 และบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนมี
การนำ�เสนอเนื้อหาทางการเมืองร้อยละ 39.4 จะเห็นได้
ว่าผลวิจัยที่ได้สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งพบว่า
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนเป็นการนำ�เสนอด้าน
การเมืองมากทีส่ ดุ แต่แตกต่างกันตรงทีใ่ นงานวิจยั เรือ่ งนี้
กลั บ พบว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ นำ � เสนอประเด็ น ด้ า น
การเมืองน้อยกว่าด้านสังคม ดังนัน้ จึงสอดคล้องกันเพียง
แค่ บ ทบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ ค มชั ด ลึ ก และมติ ช น
เท่านั้น แต่ไม่สอดคล้องกับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จาคอป สมิธ
(Jacob Smith, 2010) ศึกษาเรือ่ ง Editorial Pages and
the Marketplace of Ideas: A Quantitative Content
Analysis of Three Metropolitan Newspapers โดย
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงธรรมชาติของ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ใ นหน้ า
บทบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ 3 ชือ่ ฉบับ โดยเป็นการ
วิจัยเพื่อศึกษาว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ
นั้นมีร้อยละเท่าไร และเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้
ให้ความสำ�คัญที่การรณรงค์เลือกตั้งโดยเฉพาะ หรือ
ประเด็นอื่น ๆในการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาว่าประเด็นใด
บ้างที่ไม่ได้รับการเปิดเผยและตัวบรรณาธิกรกำ�ลังสวม
บทบาทใดขณะกำ�ลังเขียนบทบรรณาธิการ ผลการวิจัย
พบว่ า มี ก ารกล่ า วถึ ง การรณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง ใน
บทบรรณาธิการน้อยกว่าเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายสำ�คัญต่าง
ๆ ยกเว้นหนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ที่พบ
ว่ามีมากถึงร้อยละ 50 ของประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือก
ตัง้ และมีเพียงเล็กน้อยในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับทีพ่ บว่า
เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเงิน สังคม และนโยบาย
ทหารและนโยบายต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ งานวิจยั ของ
Jacob Smith สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ งนี้ ซึง่ ก็คอื “การ
ให้ความสำ�คัญกับประเด็นใดประเด็นหนึง่ เป็นพิเศษ แล้ว
นำ�เสนอประเด็นนั้น ๆ บ่อยครั้ง เพื่อสร้างให้ประเด็นนั้น
มีความสำ�คัญในสายตาของผูอ้ า่ นหนังสือพิมพ์ โดยในงาน
วิจัยเรื่องนี้พบว่ามีการให้ความสำ�คัญกับประเด็นด้าน
การเมืองมากที่สุดในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัด
ลึกและมติชน แต่ให้ความสำ�คัญกับประเด็นด้านสังคม
มากที่สุดในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(3) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับ
มีการนำ�เสนอใน “ทิศทางที่เป็นกลาง” ทั้ง 2 ช่วงเวลา
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แต่ในช่วงที่ 1 มี “ทิศทางบวก” มากกว่า “ทิศทางลบ”
ส่วนในช่วงที่ 2 มี “ทิศทางลบ” มากกว่า “ทิศทางบวก”
จากผลการวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางของบทบรรณาธิ ก าร
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ คมชั ด ลึ ก และมติ ช นที่ พ บว่ า
หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีทิศทางการนำ�เสนอที่เป็น
กลางมากที่สุด ทั้ง 2 ช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวไม่สนับสนุนหรือคัดค้านการทำ�งาน
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างชัดเจนนัก แต่การ
ที่พบว่าในช่ว งที่ 1 หนังสือพิมพ์มีทิศ ทางที่เป็นบวก
มากกว่าทิศทางลบ ย่อมแสดงว่าในช่วงแรกหนังสือพิมพ์
ทั้ง 3 ชื่อฉบับมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชามากกว่าในช่วงที่ 2 เนือ่ งจากในช่วง
ที่ 1นั้นมีทิศทางการนำ�เสนอเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
นัน่ เอง ซึง่ การทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษาทิศทางการนำ�เสนอของ
บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ก็เนื่องมาจากต้องการ
ทราบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการแสดงทัศนะหรือ
ท่าทีตอ่ ประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างไร ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของแดริ่งและโรเจอร์ส (Dearing and Rogers,
1996) ที่กล่าวว่า “การกำ�หนดวาระของสื่อมวลชน”
หมายถึง การให้นํ้าหนักและความสำ�คัญกับประเด็น
ปัญหา รวมทั้งการแสดงทัศนะหรือท่าทีการให้เหตุผล
เพือ่ ยํา้ ความสำ�คัญทีส่ อื่ มวลชนเป็นผูค้ ดั เลือกว่าเรือ่ งใดที่
ผู้อ่านควรที่จะรับรู้ เพื่อเป็นการจัดลำ�ดับความสำ�คัญให้
กับผู้อ่าน และให้สาธารณชนเกิดการรับรู้และจัดลำ�ดับ
ความสำ � คั ญ ของข่ า วสารไปตามทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
สือ่ มวลชน ดังนัน้ หนังสือพิมพ์ฉบับใดทีม่ ที ศิ ทางในการนำ�
เสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างชัดเจน ย่อมแสดงถึง
การให้นาํ้ หนักและความสำ�คัญกับประเด็นนัน้ ว่าต้องการ
ให้ผู้อ่านเห็นด้วยหรือคัดค้านประเด็นที่นำ�เสนอ
การที่บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นำ�เสนอใน
ทิศทางที่เป็นลบมากกว่าเป็นบวกในช่วงที่ 2 ทำ�ให้ทราบ
ว่าท่าทีหรือจุดยืนของหนังสือพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ สนับสนุนในช่วงแรก แต่เริ่มคัดค้านหรือไม่เห็น
ด้วยในช่วงหลังของการทำ�งานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มาลี บุญศิริพันธ์
(2537) ที่กล่าวว่า บทบรรณาธิการเป็นส่วนสำ�คัญที่สุด
ส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ซึ่งสะท้อนให้ผู้อ่านได้ทราบ
และเข้าใจถึงความเป็นไปของกระแสข่าว ทัศนะและ
นโยบายของหนังสือพิมพ์ต่อปัญหาบ้านเมือง เปรียบ
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เสมือนเวทีแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์จากกอง
บรรณาธิการ จากผู้อ่านและผู้ชำ�นาญเฉพาะด้านดังนั้น
เมื่อทัศนะและนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อบ้านเมือง
เปลี่ ย นแปลงไป จึ ง ทำ � ให้ ทิ ศ ทางการนำ � เสนอใน
บทบรรณาธิการเปลีย่ นแปลงไปด้วยแต่กลับไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษฎา เพ็ชรประยูร (2546) เรื่อง
“การนำ�เสนอเนื้อหาทางการเมืองในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
มติชน” มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาทิศทางของ
การนำ � เสนอเนื้ อ หาทางการเมื อ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 ถึง
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2544 จำ�นวน 358 บทความ ผล
การวิจัย พบว่า ทิศทางของการนำ�เสนอเนื้อหาทางการ
เมือง บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนมีทศิ ทางการนำ�
เสนอเป็ น เชิ ง ลบมากกว่ า ในขณะที่ บ ทบรรณาธิ ก าร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีทิศทางการนำ�เสนอเป็นกลางและ
เป็นเชิงบวกมากกว่าจะเห็นได้ว่างานวิจัยของ กฤษฎา
เพ็ชรประยูร พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีทิศทางที่เป็นกลาง
อย่างชัดเจนเหมือนงานวิจยั เรือ่ งนี้ แต่กลับพบว่ามีทศิ ทาง
ลบโดยเฉพาะในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็ไม่ได้มที ศิ ทางเป็นกลางส่วนใหญ่
แต่กลับพบว่ามีทั้งกลางและบวกในจำ�นวนที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ซึง่ การทีผ่ ลการวิจยั ของ กฤษฎา เพ็ชรประยูร
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพราะในช่วงที่ผู้
วิจัยกำ�ลังทำ�วิจัยเรื่องนั้นถือเป็นช่วงที่มีภาวะทางการ
เมืองทีไ่ ม่ปกติ เพราะการเปลีย่ นแปลงตัวผูน้ �ำ เกิดขึน้ จาก

การทำ�รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทนี่ �ำ
โดยพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ซึ่ ง ต่ อ มาก็ ไ ด้ ดำ � รง
ตำ�แหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้สื่อมวลชนซึ่งถือ
เป็นฟันเฟืองและเป็นกลไกสำ�คัญในทางการเมืองย่อม
ต้ อ งได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลบางอย่ า งมากดดั น การทำ � งานหรื อ
การนำ�เสนอข่าวหรือบทบรรณาธิการนั่นเอง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
(1) หากมี ก ารวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางของบท
บรรณาธิการทีม่ ตี อ่ กลุม่ ทางการเมืองกลุม่ อืน่ น่าจะทำ�ให้
เห็นภาพทิศทางของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้ชัดเจน
ว่าสนับสนุนหรือคัดค้านการทำ�งานของบุคคลใดหรือกลุม่
บุคคลใด
(2) น่าจะมีการวิเคราะห์เนือ้ หาการใช้ค�ำ พูดเพือ่
สร้างเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฏในเนื้อหาข่าว
ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เพือ่ จะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาการนำ�เสนอเนื้อหาในสื่อมวลชนที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อความขัดแย้งทางการเมือง
(3) ผู้อ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยควรรู้เท่าทันสื่อ
หรือควรมีวจิ ารณญาณในการอ่านและตีความเจตนาของ
นักข่าวหรือตัวบรรณาธิกรณ์ เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
แยกแยะได้วา่ ควรเชือ่ หรือไม่ควรเชือ่ อะไรคือข้อเท็จจริง
อะไรคือความคิดเห็น และสามารถตีความความหมาย
ระหว่างบรรทัดได้ แม้ว่าในบทบรรณาธิการจะเป็นพื้นที่
สำ�หรับความคิดเห็นก็ตาม แต่กผ็ า่ นการหาข้อมูลและนำ�
เสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ น ซึ่ ง หากผู้ อ่ า น
สามารถแยกแยะได้กจ็ ะไม่ตอ้ งตกเป็นส่วนหนึง่ ของความ
ขัดแย้งทางการเมือง
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